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Det var en sveitsisk bank 
som oppdaget det høsten 
2013. Mannen som eide konti 
med tilsammen 34 millioner 
norske kroner innestående, 
var den korrupsjonsdømte 
vannverkssjefen i Norge.

Ivar Thorer Henriksen, sjefen for 
de to interkommunale aksjesel-
skapene Nedre Romerike vann-
verk og Sentralrenseanlegget RA2 
i over 30 år, tappet de offentlige 
vann- og kloakkselskapene gjen-
nom en årrekke.

Han brukte vannverksabonnen-
tenes penger på alt fra elgtrekke-
re og samekniver til en jaktfarm i 
Sør-Afrika med gnu, antilope og 
sjiraffer.

●● 26. september 2005 avdekket 
Aftenposten at han drev butikk 
i butikken.

●● Høsten 2010 var Henriksen 
rettskraftig dømt til 7,5 års feng-
sel i for korrupsjon og utroskap.

Lette i utlandet
Ryktene gikk om at det fantes 
midler i utlandet. Politiet lette 
med lys og lykte etter bortgjemte 
verdier, både i vannverkssjefens 

Mange trodde det fantes bortgjemte penger etter 
vannverkssaken på romerike. Det viser seg å stemme.

Vannverkssaken 

Vannverkssjefen 
gjemte unna 
34 mill. i Sveits

Juni 2010 var vannverkssjef Ivar 
Thorer Henriksen rettskraftig dømt 
til 7,5 års fengsel i for korrupsjon 
og utroskap. I høst ble det funnet 
34 millioner kroner på Henriksens 
hemmelig konti i Sveits.  
Foto: terje  BenDiksBy, ntB scanpix

Henriksen brukte vannverksabonnentenes penger blant annet på denne jaktfarmen i Sør-Afrika på nærmere 
100.000 mål med gnu, antilope og sjiraffer. Foto: Masi Losi, 

Opprydningen eter vannverksskandalen avdekket ufattelig mange gjenstander som ikke hadde noe med 
vannverks- og renseanleggsdriften å gjøre, blant annet en rekke borerigger. Foto: tone GeorGsen

26. september 2005 
hadde Aftenposten 
første sak i det som 
ble en lang rekke 
saker om vann-
verkssjefen. 

Fakta 

I september 2005 avdekket Af-
tenposten at vannverkssjef Ivar 
T. Henriksen beriket seg selv og 
sin familie på vannverkets og 
renseanleggets bekostning.

Vannverkssjefen og sønnen 
hans permitteres, styrene går 
av og det iverksettes gransking.

Skattesak engasjerte
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DET SKJER
Ap., SV og SP startet regjeringsforhandlinger på Soria Moria.
Pan Asia Paper, som eies av Norske Skog, åpner offisielt sin papirfab-
rikk i Hebei i Kina.
USA offentliggjør antall solgte brukte boliger.
Consafe Offshore introduseres på Oslo Børs.
Odfjell, Kitron og Consorte Group avholder ekstraordinære general-
forsamlinger.

PÅ NETTET 

Smedvig økte i Eastern Drilling
C Riggselskapet Smedvig kjøpte fredag 2,95 millioner aksjer i
Eastern Drilling og økte dermed eierandelen fra 25 til 39,75 pro-
sent i riggselskapet, melder TDN Finans. Selger er den britiske
pensjonsordningen Universities Superannuation Scheme. 

– Dette er et interessant prosjekt, og påvirker oss ikke på annen
måte enn at vi har litt større eksponering. Ellers endrer det ingen
ting på det vi gjør. Vi har stor tro på markedet denne riggen skal
inn i, sier Alf C. Thorkildsen, finansdirektør i Smedvig.

Totalt har Smedvig investert 100 millioner dollar i Eastern Drill-
ing.

Ford-sjef vil løse energikrisen
C Fords toppsjef Bill Ford Jr.
har skrevet brev til USAs presi-
dent George W. Bush der han
ber om at presidenten innkaller
til et toppmøte mellom oljein-
dustrien og bilbransjen for å lø-
se USAs energikrise. Ford Jr.
skriver i følge CNN i brevet at
tragedier som «Katrina» virke-
lig viser behovet for at industri-

en må hjelpe myndighetene
med å finne langsiktige løsnin-
ger på mangelen på energi. 

Ford-sjefen har rykte på seg
å være engasjert i miljøspørs-
mål, og introduserte denne
uken en plan for å øke Fords
produksjon av drivstoff-effekti-
ve hybrid-biler som kombine-
rer bensin og elektrisk kraft.

Ford-sjefen Bill Ford Jr., her midt i eksos-skyen, har ord på
seg for å være engasjert i miljøspørsmål. FOTO: FORD

Serviceansatte anmelder ikke trusler
C Over halvparten av service-
bedriftene der de ansatte er
blitt utsatt for trusler, anmelder
ikke forholdet. 

– Terskelen for å gå
til anmeldelse er høy
for enkelte, mener sik-
kerhetskoordinator
Thor Martin Bjerke i
Handels- og Service-
bedriftenes Hovedor-
ganisasjon.

HSH har gjennomført
en undersøkelse blant
sine medlemsbedrifter,
som blant annet omfatter de
fleste store butikk- og kioskkje-
dene. Der fremgår det at de
ansatte i nærmere fire av ti
virksomheter er blitt utsatt for
trusler på jobben. Men kun 45
prosent av truslene har ført til

anmeldelse, skriver HSH på sin
hjemmeside.

Bjerke er ikke overrasket,
men understreker
samtidig at det er ved
å få flere til å anmelde
trusler at man kan få
bukt med problemet.
Han påpeker at det
store flertallet an-
meldelser blir foretatt
av virksomheten selv.
Dette anbefaler han
også. – På den måten
tas noe av presset

vekk fra den ansatte, sier han.
Av undersøkelsen går det

frem at 10 prosent av dem
som er blitt utsatt for trusler,
slutter i jobben. Dobbelt så
mange, 20 prosent, blir syk-
meldte.

Thor Martin
Bjerke 

Sykefraværet synker
C Partene i arbeidslivet er halvveis til målet i avtalen om inklu-
derende arbeidsliv (IA). Fra 2. kvartal i fjor til 2. kvartal i år sank
sykefraværet med 0,9 prosentpoeng. Fraværet var 6,3 prosent i
2. kvartal i år. Statistisk sentralbyrå melder at sykefraværet målt
på denne måten gikk ned i alle næringer, i alle fylker og i alle al-
dersgrupper. Nedgangen skyldes i større grad at fraværene blir
kortere enn at de blir færre.

IA ble inngått mellom myndighetene og partene i arbeidslivet
høsten 2001. En rekke tiltak er satt i verk for å nå målet om å re-
dusere sykefraværet med 20 prosent fa 2. kvartal 2001 til utgan-
gen av 2005. Det betyr at sykefraværet skal ned fra 7 prosent til
5,6 prosent. Etter fire år er partene halvveis til målet. De gjenstår
et halvt år på å klare den andre halvparten.

Sikret million-inntekter til sønnen
C Direktør-sønn i dobbeltrolle C Styrelederne visste ingenting

Pål H. Henriksen er blitt søkkrik på en borerigg som
er finansiert av det offentlige, gjennom renseanlegget
på Romerike. Henriksens far er sjef for selskapet.

SIRI GEDDE-DAHL
ANNE HAFSTAD
ALF ENDRE MAGNUSSEN

Innbyggerne på Romerike har gjen-
nom vann- og kloakkavgiften betalt
mange millioner kroner for å utvik-
le en borerigg og en ny boremetode
for vannverket og renseanlegget på
Nedre Romerike.

Nå drives det kommersiell virk-
somhet med boreriggen/boremeto-
den. Mye av gevinsten fra dette går
til sønnen til vannverks- og rense-
anlegg-direktør Ivar Thorer Hen-
riksen. Selskapene til sønnen har
hentet ut over 16 millioner kroner i
utbytte.

Det er ingenting i disse selskape-
nes regnskaper som tyder på at de
selv eier eller har båret kostnadene
for utviklingen av den gigantiske
riggen.

Sønnen, Pål Henrik Henriksen,
har fire roller i virksomheten rundt
vannverket/renseanlegget:

Som ansatt: Pål H. Henriksen er
ansatt i 75 % stilling som prosjekt-
ingeniør i vannverket/renseanleg-
get, og har nøkkelposisjonen som
«vassdragteknisk ansvarlig». 

Som gründer/utvikler: Pål H.
Henriksen skaffer seg praktisk erfa-
ring og kompetanse til sin doktor-
grad og til sin private kommersielle
virksomhet ved å bruke boreriggen. 

Som leverandør: Boreriggen/bo-
remetoden har skaffet Pål H. Hen-
riksens private selskaper en rekke
oppdrag, blant annet for entrepre-
nørselskapet Peab, som er en svært
viktig leverandør til vannverket/
renseanlegget.

Som oppdragsgiver og leveran-
dør. Dessuten bekrefter Pål H.
Henriksen å ha fått et boreoppdrag
for Peab på et prosjekt Peab hadde
for vannverket/renseanlegget.

Far og sønn. Det har vært svært
vanskelig å få ut av Ivar T. Henrik-
sen hva som er vannverkets/rense-
anleggets reelle innsats i riggen.

Han har hele tiden omtalt den som
renseanleggets eiendom, ikke søn-
nens. Søndag kveld landet han på
at vannverket/renseanlegget har
satset 5 millioner kroner på bore-
riggen. Han mener også at søn-
nens eksterne oppdrag med riggen
har bidratt til å utvikle den videre
til glede for vannverket/rensean-
legget.

– Pål har fått et visst rom til å
jobbe med utvikling og boringer.
Dette er kunnskap vi kan dra nytte
av. Renseanlegget har tjent penger
på riggen, sier Ivar Thorer Henrik-
sen.

Sammenblandingen av offentlig
virksomhet og sønnens private
økonomiske interesser kommente-
rer Ivar T. Henriksen slik:

– Jeg er ikke enig i at dette er et
uheldig samrøre. Den kunnskap
som sitter i selskapene til Pål må vi
ha. Nå har jeg sagt at vi ikke kan
ha det sånn, jeg må ta min del av
skylden for det. Nå må vi dra
kunnskapen inn i renseanleggets/
vannverkets eie. 

Doktorgrad. Pål H. Henriksen er
sivilingeniør innen anleggstek-
nikk, fra NTH og driver med sitt
doktorgradsarbeid på boreteknikk
knyttet til riggen i renseanleggets
fjellhall.

– Er styrene i vannverket/rense-
anlegget orientert om din sønns
selskaper og prosjekter?

– Ikke fullt ut, sier Ivar T. Hen-
riksen.

Pål H. Henriksen forteller at sel-
skapene hans driver «testhullbo-
ring for å finne praktiske løsnin-
ger», og at virksomheten foregår
inne i fjellhallen til renseanlegget.
Styringsystemene og kompetansen
er anvendt flere steder i verden,
påpeker han.

– Du jobber altså på vannverket/
renseanlegget og bruker lokalene
der til utviklingen av dine private
selskaper?

Faren skyter inn:
– Det var mest hensiktsmessig å

gjøre det slik. 
siri.gedde-dahl@aftenposten.no

anne.hafstad@aftenposten.no

«Dette sjokkerer meg veldig. Det er jo helt vilt.» Slik
reagerte renseanleggets styreleder Terje Strøm da Af-
tenposten informerte ham. Nå blir det oppvaskmøter.

Styrene i hastemøter
Styrelederne i
vannverket og
renseanlegget visste
ingenting om sønnens
mange roller før
Aftenposten i går
informerte dem. Nå
innkaller de til
hastemøte for styrene. 

Medeier hos
leverandør
Vannverks- og renseanleggsdi-
rektørens sønn har enda en
hatt i renseanleggets virksom-
het. Prosjektingeniør Pål Hen-
rik Henriksen ved renseanleg-
get/vannverket er medeier i et
selskap som kjører slam for
renseanlegget.

– Jeg er passiv partner der,
bekreftet Pål H. Henriksen
overfor Aftenposten fredag. Det
går også frem av regnskapene
til Henriksens VA Drill AS, at
selskapet eier en tredjedel av
slamkjører-bedriften. I 2004
hentet VA Drill ut 3 millioner
kroner i utbytte fra den svært
lønnsomme slamkjører-bedrif-

ten. Dette er noe av grunnlaget
for stort utbytte i VA Drill.

Da Aftenposten torsdag spur-
te adm. dir. Ivar T. Henriksen
om det aktuelle selskapet har
eller har hatt oppdrag for ren-
seanlegget/vannverket, avviste
han det blankt.

Fredag svarte Ivar T. Henrik-
sen dette på samme spørsmål:

– Vi har en kontrakt med sel-
skapet fra langt tilbake. De kjø-
rer slam for oss. Det dreier seg
om to millioner i året.

Det lyktes ikke Aftenposten å
komme i kontakt med hoved-
eieren i slamkjører-selskapet i
går.

Les artikkelen fra gårsdagens
avis på aftenposten.no

Eksperter mener den nye rød-
grønne regjeringen trolig må
øke toppskatten for mellom
700 000 og 800 000 skatteyte-
re for å oppfylle løftet om 4-5
milliarder kroner i økt skatt.
Det er ikke nok rike mennes-
ker til bare å ta fra dem med
millioninntekter. Det kan bety
at folk med inntekter på mel-

lom 350 000 og 400 000 kro-
ner får økt skatt.

Advokat Gry Nilsen i Skatte-
betalerforeningen tror det blir
vanskelig å bringe skattene
tilbake til 2004-nivået, noe
Ap.-leder Jens Stoltenberg har
varslet vil skje, uten å øke
skattene for vanlige inntekter. 

Dette mener leserne
Slutt å sutre! 
Helt utrolig å se hvordan nord-
menn først stemmer på de rød-

grønne partiene for så å klage på
skatteøkelser! Når Stoltenberg lover
å gi mer penger til sykehus, barne-
hager og eldre, så er det selvklart at
FOLKET må betale, og det er gjen-
nom økte skatter. Så slutt å sutre! 

Anita
Størst skattefradrag 
De fleste som tjener 300 000 har en
8-16 jobb og betaler 35% skatt. En
som tjener 800 000 må gjerne væ-
re tilgjengelig 24 timer i døgnet,
det er ikke snakk om å ta seg en
dag fri for å komme seg ajour. I til-
legg til å miste mye tid med fami-

Aftenposten ringte i går styreleder-
ne i henholdsvis Nedre Rommeri-
ke vannverk (NRV) og Sentralren-
seanlegget RA2 for kommentarer.
De var helt ukjent med at sønnen
til direktør Ivar Henriksen har pri-
vate selskaper som driver utvik-
lingsarbeid som langt på vei er fi-
nansiert av i NRV/RA2, at det mes-
te av aktiviteten i selskapene fin-
ner sted i fjellet i RA2, og at Hen-
riksen junior kan putte millionbe-
løp i egen lomme. 

– Dette sjokkerer meg veldig.
Det er jo helt vilt. Jeg vil forsøke
å få til et felles styremøte mel-
lom NRV og RA2 i morgen. Dette
må granskes, og vi må helt til
bunns i hva som er skjedd, sier
styreleder Terje Strøm (a) i RA2. 

Han legger til at styret er infor-
mert om at RA2 eier en unik bo-
rerigg, at den er svært nyttig for
selskapet og at de tjener penger
på den. 

– Jeg har imidlertid aldri sett

tall for dette, sier Strøm. Styrele-
der i NRV og ordfører i Skedsmo
kommune, Andreas Hamnes (a),
har følgende reaksjon på opplys-
ningene:

– Hva er det du sier? 
– Du hørte hva jeg sa.
– Er dette virkelig tilfelle?
Så legger han til:
– Dette er helt ukjent for meg,

Hvis det er slik du sier, så høres
dette meget alvorlig ut. Det hø-
res særdeles lite ryddig ut. 

lien, må vi høre at vi må dele våre go-
der. Hvilken goder, det meste går til
staten. Det er de med minst inntekt
som sitter igjen med mest, hvem har
skattefordel? 

NN
Skatt 
Det viktigste for den nye regjeringen
er å satse en del av oljepengene på
forskning og utvikling ...slik at vanlige
arbeidsfolk i fremtia har arbeid og
dermed inntekt. Det er for sent å sny-
te seg når nesa er vekk!! Altfor man-
ge i dette landet betaler ikke skatt,
det er de uten mulighet for arbeid,

og de i andre enden som utnytter
svakhetene i skattesystemet. 

Amandus
Husker noen prosentregning ? 
Jeg kan ikke fatte og begripe hvor-
for noen skal være nødt til å betale
mer enn andre i prosent av inntek-
ten. I rettferdighetens navn bør da
alle betale like mye I PROSENT!
Det betyr allikevel at de som tjener
mye bidrar med mer KRONER. 

Normalen
Vanlige folk tas – ikke de rike 
De rikeste betaler 10%. Vanlige
folk opp mot 80% skatt/avgift. In-

genting igjen jo. Det er direkte uet-
isk og sossene ljuger når de sier de
skal ta de rike. 

Tom
Fremtid i stedet for økt egois-
me.. 
Igjen har vi muligheten til å få en
utvikling i landet hvor vi satser på
fremtiden. Skattelette til de som
tjener minst er viktig ! Bare det å
komme i betraktning med hensyn
til å kjøpe bolig er avgjørende for
fremtiden ,ja, hele fremtiden – spe-
sielt for unge, når boligprisene sti-
ger som de har gjort det de siste

åra. Sats i tillegg på forskning og
nyskaping i stedet for å skape flere
egoister. 

Amandus
Skatten min 
Frem med svartmalingen. De fleste
tjener nok til salt i grøten. Om man
får noen tusenlapper ekstra i skat-
t,er det ikke verdens undergang.
Kanskje man må droppe å bygge
den ekstra luksushytten man had-
de planlagt. Eller droppe kjøpet av
Ferrarien man hadde bestilt.
Scheisse! 

Futen

«Jeg er ikke enig
i at dette er et
uheldig samrøre»

Ivar Thorer Henriksen

SELSKAPENE
Pål H. Henriksen eier fra 66 til 100
prosent i tre private selskaper som
selger boreoppdrag og knowhow
knyttet til boreriggen. Ifølge regn-
skapene er det hentet ut til sam-
men 16,25 millioner kroner i ut-
bytte fra selskapene siden 2001.
Han bekrefter overfor Aftenposten
at alle inntekter i selskapene er
knyttet til boreriggen/boremeto-
den.
Samlet omsetning i selskapene er
på 40,6 millioner kroner, men Pål
H. Henriksen sier den reelle omset-
ningen er lavere. Forklaringen hans
er internfakturering mellom selska-
pene.
VA Drill AS.
Formål: «Utleie av utstyr og eien-
dom».
Nøkkeltall 1998-2004 (samlet):
Omsetning 19,7 mill. Årsresultat:
15 mill. Utbytte: 14 mill.
Boreservice AS.
Formål: «Å drive borevirksomhet»
Nøkkeltall 2001-2004 (samlet):
Omsetning: 11,9 mill. Årsresultat:
2,4 mill. Utbytte 1,5 mill.
Oryx AS.
Formål: «Salg av ingeniørtjenester
og FoU-aktivitet».
Nøkkeltall 2002-2004 (samlet):
Omsetning: 9 mill. Årsresultat: 1, 5
mill. Utbytte: 0,8 mill.

RA 2 AS
Renseanlegget eies av kommune-
ne Skedsmo, Rælingen og Løren-
skog, og hadde en årsomsetning
på 89,5 mill. i 2004.
Nedre Romerike Vannverk AS
(NRV)
Vannverket eies av de samme
kommunene, samt Fet, Sørum og
Nittedal, og hadde en årsomset-
ning på 83,7 mill. i 2004
Kommunale avgifter. Begge de 
interkommunale aksjeselskapene
er utelukkende finansiert av vann-
og kloakkavgifter fra innbyggerne.
På 1970- og 80-tallet hadde 
Romerike blant landets høyeste
kommunale avgifter.
Sterk kontroll. Ivar T. Henriksen er
adm. direktør både i NRV og i RA2,
samt i deres underliggende aksje-
selskaper. 

– Pål har fått et visst rom til å jobbe med utvikling og boringer. Dette er kunnskap vi kan dra nytte
av. Renseanlegget har tjent penger på riggen, sier Ivar Thorer Henriksen om sønnens virksomhet
rundt vannverket/renseanlegget. Her foran den omtalte riggen. FOTO: SIRI GEDDE DAHL

Gårsdagens oppslag om økt
toppskatt utløste stort
engasjement på Aftenpostens
nettsider. 

En av inngangene til de svære
fjellhallene til renseanlegget på

nedre Romerike.
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– Jeg har aldri gjort noe krav 
på de pengene. Derfor sa jeg 
til Økokrim: Vær så god, ta 
de pengene!

Tidligere vannverkssjef Ivar T. 
Henriksen sier til Aftenposten 
at Økokrim må finne ut av hvem 
som har krav på pengene. Han 
sier pengene er betaling for tje-
nester både han selv og andre 
personer fra vannverksmiljøet 
har utført. 

Derfor mener han det er flere 
personer som er berettiget til 
midlene fra Sveits.

Likevel sier han at han ikke vil 
reise noe krav om pengene nå.

– Opprettet på 1980-tallet
Henriksen forteller at kontiene 
ble opprettet tidlig på 1980-tallet, 
og at pengene som ble satt inn, 
dels var «kommisjoner» i forbin-
delse med salg av rør og annet 
utstyr. Dels skal det ha vært beta-
ling og kunnskap og ideer, solgt 
av ham selv og andre tilknyttet 
vannverket.

– Midlene skulle gå inn i et 
kommersielt selskap som solg-
te kunnskap, men vi måtte gjøre 
det sånn av skattemessige hen-
syn. Vannverksdriften hadde 
ikke skatteplikt, men det hadde 
annen virksomhet. Jeg gjorde 
dette i beste mening, sier Hen-
riksen. 

Selskapet som skulle opprettes, 
var ifølge Henriksen er dattersel-
skap av vannverket som ble eta-
blert 25 år senere, like før vann-
verkssaken sprakk i 2005.

Han rakk ikke å gjennomføre 
sin intensjon fra tidlig 1980-tall.

– Konto i Sveits i ditt eget 
navn, der det går inn kom-
misjoner i forbindelse med 
kjøp av rør og utstyr og salg 
av kunnskap. Det høres ut som 
korrupsjon?

– Sånn ble det gjort. Kanskje var 
det dumt. Men vi måtte gjøre det 
sånn av hensyn til skattemyndig-
hetene.

«Ikke relevant»
Han sier kontiene i Sveits «ikke 
var relevant» for gransking og et-
terforskning av vannverkssaken.

– Men du opplyste aldri om 
kontiene da?

– Det var ikke noe jeg ble spurt 
om. Det tenkte jeg ikke på i det 
hele tatt.

– Dette kan betraktes som ut-
bytte av straffbar handling?

– Vi fikk betalt for tjenester, og 
jeg har ikke gjort noe krav på 
pengene. Det var også intensjo-
nen i selskapene at vi skulle tjene 
penger på å selge tjenester.

– Tenkte du ikke på 1980-tal-
let at det kunne være ulovlig?

– Absolutt ikke. Jeg spurte da-
værende styreledere, og vi var 
enige i at sånn skulle det gjøres.

Henriksen:  
Jeg gjorde  
dette i beste 
mening

20. oktober 
2005 avslørte  
Aftenposten 
Henriksens  
jaktparadis i 
Sør-Afrika. 

omfattende internasjonale nett-
verk og i låven på gårdsbruket i 
Enebakk.

Bortsett fra jaktfarmen i Sør-Afri-
ka, avslørt i Aftenposten 20. okto-
ber 2005, fant etterforskerne aldri 
midler i utlandet. 

Og Henriksen holdt tett. Kontie-
ne i Sveits visste ingen om, før det 
dukket opp en hvitvaskingsmel-
ding i Sveits høsten 2013.

Den sveitsiske banken oppdaget 
at innehaveren av et sett med kon-
ti, forvaltet av et sveitsisk investe-
ringsselskap, var en nordmann 
med en lang korrupsjonsdom. 
Verdiene beløp seg da til nærme-
re 34 millioner norske kroner in-
kludert avkastning.

Sveits frøs midlene
Banken sendte en såkalt hvitvas-
kingsmelding, et varsel om mis-
tenkelig forhold, til sveitsisk po-
liti. Sveitsisk politi opprettet en 
hvitvaskingssak og frøs midlene. 

Norske myndigheter ble vars-
let gjennom formelle kanaler. Via 
det norske Justisdepartementet 
og Riksadvokaten fikk Økokrim i 
februar 2014 formell beskjed.

Siden da har Økokrim i samar-
beid med sveitsiske myndigheter 
arbeidet med å få midlene hjem. 
Nå, fire måneder senere, står de 
på Økokrims konto.

– Pengene er sikret i Norge. Vi ar-
beider nå med de rettslige spørs-
målene knyttet til hva som skal 

skje med pengene, sier statsadvo-
kat Espen Haug. Han avventer yt-
terligere opplysninger fra sveit-
siske myndigheter. Dokumentene 
knyttet til kontiene er ennå ikke 
oversendt Økokrim fra Sveits.

Vil inndra pengene
Da pengene ble oppdaget innle-
det Økokrim en dialog med Hen-
riksen om hjemføringen av midle-
ne. Han samtykket til at Økokrim 
hentet pengene til sin konto.

Bankkontiene er trolig oppret-
tet på begynnelsen av 1990-tallet 
eller på slutten av 1980-tallet. Det 
er usikkert hvilke summer som 
opprinnelig er satt inn, men be-
løpet har trolig vært forvaltet om-

trent som et aksjefond, og har gitt 
avkastning over tid. 

Den tidligere vannverkssjefen 
har ikke rørt kontiene etter sep-
tember 2005, da Aftenposten pu-
bliserte sin første sak i vannverks-
skandalen.

– Vi arbeider nå videre med sik-
te på å avklare om det er grunn-
lag for å få inndratt alle midlene, 
enten til fordel for vannverket el-
ler til fordel for staten, sier Haug. 

Imponert ryddegutt
Daglig leder i Nedre Romerike 
vannverk AS og AS Sentralrense-
anlegget RA2, Dag Jørgensen, er 
imponert over politiets arbeid.

Selskapene er i dag rene avvi-
klingsselskaper, som ennå job-
ber med sluttoppgjør og restruk-
turering etter vannverkssaken. 
Selve driften av vannverket og klo-
akkrenseanlegget er lagt i nye, in-
terkommunale selskaper.

– Jeg er overrasket, ikke over at 
det var gjemt bort penger, men 
over at politiet fant dem, sier Jør-
gensen. Han ble informert om sik-
ringen av midlene torsdag mor-
gen. Nå gjennomgår han boets 
juridiske muligheter for å gjøre 
krav på pengene. 

Mye betalt tilbake
Henriksen ble idømt en erstat-
ning på 57 millioner kroner. Kra-
vet fra selskapene omfattet ytter-
ligere 46 millioner. 

Selskapene mente altså å ha 
krav på i alt 103 millioner kroner 
tilbakebetalt fra vannverkssjefens 
private berikelse på vannverksa-
bonnentenes bekostning.

Det er allerede tilbakeført bety-
delige midler. Selskapene inngikk 
et forlik med Henriksen om erstat-
ningen. Men det baserte seg på at 
pengene i Sveits ikke fantes.

Nå kan kortene bli stokket på 
nytt. 

– Vi mener pengene fra Sveits til-
hører selskapene, sier Jørgensen.

Internasjonalt samarbeid
Statsadvokat Espen Haug sier fun-
net av pengene er resultat av inter-
nasjonalt politisamarbeid.

– Det viser hvor viktig interna-
sjonalt samarbeid er i bekjempel-
sen av økonomisk kriminalitet og 
i det å sikre at gjerningspersoner 
ikke blir sittende igjen med straff-
bart utbytte. 

– Kan du garantere at det nå 
ikke finnes flere hemmelige 
konti?

–  Nei, det kan jeg selvfølgelig 
ikke, men denne saken viser at det 
blir stadig vanskeligere å gjemme 
unna midler i utlandet.
siri@aftenposten.no

Fakta 

I oktober 2005 avdek-
ket Aftenposten at 
Henriksen hadde kjøpt 
seg et privat jaktparadis 
i Sør-Afrika. Økokrim 
innleder etterforskning.

I januar 2007 tiltales far, sønn og 
en leverandør. Senere tiltales også 
Peab og en fjerde leverandør til 
vann- og renseanlegget for utro-
skap og korrupsjon.

I mai 2010 faller endelig dom i lag-
mannsretten. Henriksen dømmes 
til 7,5 år i fengsel, sønnen får fire år, 
leverandørene noe kortere straffer. 
Peab frikjennes for korrupsjon, 
men dømmes for utroskap.


