
Vedlegg sak 23/16 

Mandat utredning 

Etablering av felles kremasjonsløsning for kommunene i Østre Agder 

Styret for Østre Agder har fått oppslutning fra kommunestyrer og bystyrer i 

medlemskommunene om at det skal utredes en felles kremasjonsløsning med bakgrunn i at 

eksisterende anlegg ved Arendal krematorium på Høgedal har nådd konsesjonsgrensen på 

200.  

Grensen blir nå årlig overskredet medd hjemmel i en midlertidig tillatelse fra Fylkesmannen i 

Aust-Agder. Arendal kommune har derfor av fylkesmannen blitt pålagt å legge fram en plan 

for når anlegget på Høgedal kan oppgraderes med renseanlegg slik at konsesjonsgrensen 

permanent kan økes. 

Kommunene i Østre Agder legger til grunn at kremasjon skal være et fullverdig alternativ for 

bruk av kistegrav. Dette innebærer at forslaget til løsning skal legge til grunn at kremasjon 

skal være gratis slik det i dag er for innbyggere i Arendal. Intensjon bak er å begrense behovet 

for nye areal til kirkegårder med løpende vedlikeholdsbehov og å unngå 

investeringskostnadene knyttet til opparbeiding av nye kirkegårdsareal. 

1. Målsetting 
Gjennom å etablere et framtidsrettet og kvalitativt høyverdig tilbud om kremasjon i Østre 

Agder skal innbyggerne oppleve kremasjon som et godt alternativ ved eget valg av denne 

gravferdsløsning eller når pårørende gjør et valg av hvilken løsning som skal velges. 

Utredningen skal kunne gi beslutningsgrunnlag for kommunenes vurdering av om de skal 

delta i etableringen av et felles kremasjonsanlegg for regionen. 

2. Organisering av utredningsarbeidet 
Til å forestå utredningen ble det etablert en arbeidsgruppe med to representanter fra 

kirkevergen som driver eksisterende anlegg – kirkeverge Arnold Lundvall, teknisk 

medarbeider hos kirkevergen Petter Nordaberg,  en fra Arendal Eiendom prosjektleder Terje 

Aasbø og Ole Jørgen Etholm fra sekretariatet til Østre Agder. De tillitsvalgte ble invitert til å 

delta i utredningsarbeidet, og derfra deltar Atle Brekke. 

Østre Agder skal være sekretariat for utredningen og forestå kostnader knyttet til 

utredningsarbeidet. 

3. Mandat for utredningen 
Arbeidsgruppen får i oppdrag å utrede løsninger knyttet til  



 kremasjonsovn med størrelse som også ivaretar store kister og der en vurderer 

alternativ for oljebasert brenning som gass eller andre mer miljøvennlige løsninger. 

 rom med kjøleanlegg for oppbevaring av kister, og med tilstrekkelig kapasitet til også 

å dekke behovet når dette er størst. 

 transportløsninger knyttet til kremasjonsprosessen 

 utstyr for å håndtere rester fra brenning  

 renseanlegg 

 mulighet for tilrettelagte lokaler for pårørende som ønsker å delta under kremasjonen 

 sikre garderobeanlegg for begge kjønn i tilknytning til utvidet bygg 

Utredningsgruppen har anledning til å engasjere teknisk spesialkompetanse på 

kremasjonsanlegg for vurderingen av tekniske løsninger. 

Utredningen skal legge til grunn at det tilbud som etableres skal kunne dekke behovet ved 

vesentlig økt bruk av kremasjon i regionen. 

4. Tidsramme for arbeidet 
Med bakgrunn i at rådmennene skal ha sitt budsjettmøte for 2017 med tilhørende 

styringssignal for handlingsprogramperioden 2018-2020 den 25.mai må innstillingen fra 

arbeidsgruppen foreligge seinest 20.mai 2016. Intensjonen er at forslag til løsning innarbeides  

i kommunenes handlingsprogram. 

Utredningen skal foreslå en framdriftsplan for realisering av nytt anlegg. Dette for å kunne 

ivareta kravene fra Fylkesmannen i Aust-Agder og for midlertidig å kunne få anledning til å 

overskride tillatt antall brenninger i fasen fram til nytt anlegg er bygget. 

5. Økonomi ved drift av felles kremasjonsanlegg for kommunene i 

Østre Agder 
Utredningen skal inneholde et samlet kostnadsoverslag for utbyggingen. Den skal inneholde 

en anbefale hvordan ekstra kostnader til dette skal fordeles mellom driften av kirkegården og 

krematoriet. 

Utredningen skal gi en anbefaling for hvordan investeringen bør finansieres og komme med 

forslag til hvordan kostnadene til drift og nedskrivning av kremasjonsanlegget bør dekkes 

gjennom faste bidrag og gjennom betaling for bruk. 

I utredningen skal en vurdere og komme med anbefaling for hvorledes kremasjonstilbudet bør 

driver – herunder løsning som innebærer  

 Vertskommuneløsning 

 kommunalt selskap - IKS  

Arbeidsgruppen får en kostnadsramme for sin utredning på kr.100.000. 

 



 

 


