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Samarbeidsavtale  
Østre Agder brannvesen - ØABV 

 

1. Parter 
 

 Samarbeidsavtalen for Østre Agder brannvesen - ØABV gjelder 
mellom kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Risør, 
Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. Avtalen erstatter den som ble 
inngått i 2008 og bygger på brann og eksplosjonsvernlovens § 9, 
4. ledd og kommunelovens § 28 - 1b. 

2. Bakgrunn og 
rettslig grunnlag 

 
 

 

 Arendal er vertskommune for ØABV. Vertskommunen har 
ansvar for ØABVs økonomiske drift (budsjett, regnskap, 
revisjon) og har arbeidsgiveransvar for personell. 

 ØABV ledes av en brannsjef med delegert myndighet etter 
brann- og eksplosjonsvernlovgivningen. 

 Deltakende kommuner er ansvarlig for at vannverket er 
operativt med hensyn til slokkevann. Vedkommende kommune 
sørger for nødvendig merking, ettersyn og vedlikehold av 
brannkummer/hydranter, herunder snørydding. 

 
3. Formål  

 

 

ØABV skal på vegne av de samarbeidende kommuner: 

 sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta 

forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en 

effektiv og sikker måte. 

 gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at 

brannvesenet blir best mulig tilpasset de oppgaver det kan bli 

stilt overfor.  

 evaluere hendelser for å sikre kontinuerlig læring og forbedring 

av det forebyggende og beredskapsmessige arbeidet. 

 Ivareta de oppgaver som tilligger hver enkelt kommune etter 
brannvernlovens § 11. 
 

I tillegg til brann- og eksplosjonsvernlovens krav til tjenester skal ØABV: 

 kunne stille døgnbemannet redningsdykkertjeneste. 

 ivareta ansvaret for interkommunalt utvalg mot 

akuttforurensning, herunder trening av mannskap og 

anskaffelser og oppbevaring av utstyr. 

 Støtte oppgaver for kommunene ved ekstremvær og ved særlige 

hendelser som ras, terror med mer, for å forebygge og begrense 

skader på personer og eiendom. 

 
4. Ikrafttredelse  

 
 Samarbeidsavtalen erstatter tidligere avtale og erstatter denne 

fra det tidspunkt kommunestyret/bystyret har gitt sin tilslutning 
til avtalen. 
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5. ØABVs fullmakter 
på vegne av de 
samarbeidende 
kommuner 

 ØABV kan på vegne av de samarbeidende kommuner inngå 
samarbeidsavtaler med andre brannvesen og andre offentlige 
myndigheter innenfor de områder som omfattes av punkt 3 
Formål.  

 
6. Vertskommunenes 

ansvar  
 

 

 

 ØABVs organisasjon, bemanning, beredskap og utrustning, 
følger av gjeldende brannvernlovgivning og av felles 
brannordning basert på siste oppdaterte ROS analyse for hver 
enkelt kommune/brannsamarbeidet.  

 ØABV skal sikre at brannbefal og øvrig personell har de 
kvalifikasjoner og trening som er nødvendige for å kunne 
ivareta brannvesenets oppgaver på en forsvarlig måte. 

 Vertskommunen innkaller rådmennene i deltakerkommunene 
til et årlig statusmøte om ØABV. Rådmennene kan selv velge å 
kalle inn og la lokal brannmester ta del i møtet. Der skal 
vertskommunen redegjøre for status for HMS-arbeidet i 
virksomheten. 

 ØABV skal etablere og vedlikeholde et system for HMS innenfor 
de rammer lovverket setter.    

7. Oppsigelse  Avtalen kan sies opp av en partene, med 12 måneders varsel 
regnet fra 1/1 påfølgende år. 

 Ved uttreden plikter kommunen å overta ansvar for 
innsatspersonell og feiere basert på kommunens størrelse. 

 Ved eventuell uttreden skal ØABV føre forhandlinger med 
vedkommende kommune for å avklare hvilket materiell som 
skal overføres til kommunen. Som hovedregel skal biler og 
annet materiell ved brannstasjonen i den aktuelle kommunen 
overføres vederlagsfritt, men beredskapsutstyr for hele ØABV-
samarbeidet, som er plassert ved brannstasjonen, skal 
tilbakeføres vertskommunesamarbeidet. Forhandlingene 
avklarer hvilket utstyr dette omfatter. 

 
8. Økonomi 
 

 Brannstasjonene og depotene eies av vedkommende kommune 
og stilles vederlagsfritt til disposisjon for ØABV, som er ansvarlig 
for renhold og strøm. Kommunen er ansvarlig for 
bygningsmessig vedlikehold og byggforsikring, og er ansvarlig 
for nødvendige bygningsmessige utvidelser eller fornyelser. 

 Vertskommune skal kunne beregne indirekte kostnader knyttet 
til ikke beregnede kostnader som lønnsutbetaling, regnskap, 
juridiske- og fellestjenester, HR med mer. 

 Vertskommunen skal i kostnadene ved den årlige driften kunne 
innarbeide framskrevne pensjonsutgifter knyttet til 
brannpersonalets særlig aldersgrenser ved pensjon. Denne 
innbetalingen forutsettes avsatt til formålet i samråd med 
pensjonskassen for medarbeideren det gjelder. 

 Til grunn for betaling av tjenesten legges hovedmodell for 
betaling av interkommunale tjenester, men med en variant der 
ROS-analysen/brannordningen/skogbrannfare for den enkelte 
kommune vektlegges. Modellen bygger på at en andel fordeles 
likt på hver av de 7 deltakende kommuner. En andel fordeles 
etter folketall og resten fordeles med grunnlag i ROS-
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analysen/brannordningen. Andelen som fordeles likt skal fra 
2021 være 15%. Andelen som fordeles etter ROS-
analysen/brannordning skal maksimalt være 30%. 
 
Ansvaret for utarbeidelsen av ROS-analysen tilligger Østre 
Agder brannvesen, men før den endelig godkjennes skal 
kommunestyret/bystyret behandle forslaget og gi en anbefaling 
til om den kan godkjennes. Dersom kommunestyret/bystyret 
ikke anbefaler godkjenning så skal det være basert på ønsker 
om endringer, presiseringer eller tillegg. Vertskommunen 
plikter å utrede disse anmodningen før endelig ROS-analyse 
godkjennes. 

Betalingsmodellen gjøres ikke gjeldende for feiing og feiertilsyn. 
Der fordeles utgiftene på kommunene iht antall feiepliktige 
piper pr år. 

 Investeringer til kjøretøy og annet brannutstyr fordeles iht i 
henhold til kommunens befolkningsandelen, uavhengig av 
hvilken brannstasjon utstyret lokaliseres til. 
Kapitalutgiftene i forbindelse med Investeringskostnadene 
(låneopptak) fordeles samarbeidskommune ved utgangen av 
hvert driftsår, med frist 1. februar.   
 

 De samarbeidende kommuner betaler sine andeler til 
vertskommunen Arendal i 4 like avdrag – hhv 15. februar, 15. 
mai, 15. august og 15. november.  Merforbruk/underforbruk 
avregnes og gjøres opp inneværende driftsår, med frist for 
innbetaling 1. februar. 

 
9. Mislighold av 

avtalen 
 

 Tvist om forståelse av avtalen avgjøres med bindende virkning 
av voldgift etter tvistemålslovens bestemmelser. 

 

……………………………………   den  ………………………. 201x  

 

 

……………………………………                           …………………………………..  …………………………………… 

 For Arendal kommune                    For Froland kommune  For Gjerstad kommune 

 

 

……………………………………  …………………………………..  …………………………………… 

For Risør kommune   For Tvedestrand kommune         For Vegårshei kommune

   

……………………………………. 

For Åmli kommune 



AVTALE OM REGIONALT 

VEILYSSAMARBEID ØST I AGDER 

Dato 24.03.2014 

1. Bakgrunn 
Avtalen er inngått mellom xxx kommune og vertskommune Arendal og trer i kraft med 

virkning fra 01.05.2014.  

Samarbeidets navn: Drift av veilys Øst i Agder. 

Driftstjenesten for veilys Øst i Agder etableres med grunnlag i vedtak i 

kommunestyrene i kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli, 

Froland, Grimstad og Arendal. Organiseringen skjer i medhold av kommunelovens § 

28-1b, administrativt vertskommunesamarbeid og bygger på strategier for 

interkommunalt samarbeid slik de framgår av Strategiplan for Østre Agder.  

2. Formål 
Samarbeidets formål er å skape en profesjonell drift av veilys for kommunenes 

innbyggere, og sikre at kommunene i regionen får god kvalitet på tjenesten. 

Tilføring av fagkompetanse på veilysområdet skal bidra til å styrke den totale 

kompetansen kommunene har innenfor driften av veinettet og sikre kvaliteten på 

veilysanleggene spesielt. 

Samlet gir dette: 

 En mer effektiv tjeneste. 

 En mindre sårbar tjeneste 

 En mer kompetent tjeneste. 

 

3. Tjenestens innhold, omfang og delegering 
Vertskommunen skal levere tjenester som omfatter  

 Bistå kommunene i oppgaven å være eier av veilysanlegg. 

 Oppfølging av driftskontrakt med veilysentreprenør. 

 Oppfølging av publikumshenvendelser vedr drift og vedlikehold av veilysanlegg. 

 Oppfølging av pålegg fra el-tilsynet 

 Bistå ved tiltak på veilysanleggene, herunder omlegginger som følge av veiarbeider, 

omlegginger initiert av AE mv. i samarbeid med den enkelte kommune. 

 Bistå ved behandling av planer for nye veilys bl. a. i boligfelt, oppfølging av bygging 

og bistå ved overlevering av nye anlegg til kommunen 

 Bistå den enkelte kommune for å utarbeide planer for rehabilitering og ombygging av 

eldre veilysanlegg og oppfølging av arbeidene. 

 Oppdatere veilysdatabase og registrere kommunale veilysanlegg i egen 

veilysdatabase (dersom kommunen har en slik) 



 Bistå ved utarbeidelse av innkjøpsdokumenter for arbeider utenom driftskontrakten 

og utarbeide dokumentasjon ved fornyelse av denne. (Spesielt med hensyn til 

tekniske spesifikasjoner, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier) 

 Utarbeide veilysnorm 

Arbeidet organiseres ut fra hovedkontor i Arendal kommune. Oppgavene skal følge 

den til enhver tid prioriterte oppgaveliste, fastsatt av samarbeidsgruppe for 

veilyssamarbeidet. Alle kommunene plikter å stille kontorplass til rådighet slik at 

arbeid i forbindelse med veilys etter behov kan foregå i den kommunen saken hører 

hjemme.  

Vertskommunen har ansvar for drift av felles arkiv. 

 

Budsjett og fordeling av kapasitet 

Det felles årsverket er det første året (2014) beregnet til å koste kr. 820000,-. I dette 

inngår utgifter til kontorhold (data, telefon etc). Felleskostnadene fordeles mellom 

kommunene i forhold til antall lampepunkt. Årskostnadene justeres årlig ut fra lønns- 

og prisstigning. 

 

Antatt årlig lønnskostnad inkl sos utg, reiseutg, 
etc 820000 

Totalt antall arbeidsdager 
 

220 

Antall arbeidsdager i kommunene 
 

200 
Antall arbeidsdager på kurs, seminar, 
fellesmøter etc 20 

Andel av tid/kostnad til fordeling etter lyspunkt 100 % 

     

Kommune 
Antal 
veglys 

% av 
total 

Sum 
Kostnad 

 Arendal 8270 54,5 446 821 
 Froland 723 4,8 39 063 
 Gjerstad 200 1,3 10 806 
 Grimstad 3000 19,8 162 087 
 Risør 1276 8,4 68 941 
 Tvedestrand 1338 8,8 72 291 
 Vegårshei 147 1,0 7 942 
 Åmli 223 1,5 12 048 
   Sum 15177 100,0 820 000 
 

    

Delegasjon 

Delegasjon og myndighet i den enkelte kommune avgjøres særskilt i kommunen. 

 

4. Organisering 
Rådmannen i vertskommunen er administrativ leder for samarbeidet.  



Det opprettes en samarbeidsgruppe som består av en representant fra teknisk sektor 

i hver enkelt kommune. Samarbeidsgruppas leder skal være representanten fra 

vertskommunen. 

Samarbeidsgruppa skal i utgangspunktet ha to møter i året, et i første tertial og et i 

tredje. For øvrig kan samarbeidsgruppa kalles sammen når et av medlemmene 

ønsker dette.  

 

5. Lokalisering 
Veilystjenesten Øst i Agder etableres i eide lokaler i vertskommunen.  

 

6. Økonomi 
Rådmannen i vertskommunen utarbeider forslag til budsjett for virksomheten i 

samarbeid med veilystjenesten Øst i Agder og samarbeidsgruppa for 

medlemskommunene for drift av fellesordningen. Budsjettet skal omfatte 

 lønn  

 reisekostnader 

 kontorhold i vertskommunen inkl IKT-kostnader og telefon 

Øvrige kostnader til veilys i den enkelte kommune dekkes av kommunen. 

 

7. Rapporter 
Rapportering hvert tertial, pr. 31. april, 31. august og årsrapport pr 31. desember 

hvert år. Rapporten sendes medlemskommunenes representant i samarbeidsgruppa 

innen 15. måneden etter. 

 

Veilystjenesten rapporterer til kommunene iht avtalte prioriteringer i forhold til 

avtalens omfang. 

 

8. Personale 
Fellesordningen har ett felles årsverk til disposisjon. Ut over dette må kommunen 

selv stille nødvendig personell til disposisjon for løsing av egne oppgaver. 

 

9.  Saksbehandling, underretning, klage, mv 
Den enkelte kommunen har ansvaret for saksbehandlingen i egen kommune. Men 

der det er behov for tekniske vurderinger og beskrivelser, skal samarbeidets 

veilyskompetanse benyttes. 

 

10. Lovlighetskontroll, kontrollutvalg og internkontroll 
Lovlighetskontroll kan skje etter reglene i kommunelovens § 28h, jfr. § 59. 

Vertskommunens kontrollutvalg har myndighet etter kommunelovens § 77 nr. 1 

overfor virksomheten, jfr. kommunelovens § 28j. 

Den enkelte kommune er ansvarlig for internkontroll. 

 

11. Tvister 



Dersom det oppstår tvist i tolkningen av denne avtale skal det oppnevnes en 

tvistenemd med ett medlem fra vertskommune, ett medlem for kommuner som ber 

om tvistebehandling og ett medlem fra Fylkesmannen i Aust-Agder. 

 

12. Uttreden av veilystjenesten Øst i Agder 
Medlemskommuner kan tre ut av veilyssamarbeidet med 2 års varsel regnet fra 

første årsskifte etter at vedtak om uttredelse er gjort i bystyre/kommunestyre. 

Medlemskommune som trer ut får ingen kompensasjon for felles investeringer som 

veilystjenesten Øst i Agder har gjort. 

 

13. Endringer i samarbeidsavtale 
Endringer i denne avtalen foretas av kommunestyrene og forutsetter godkjenning i 

minimum seks av de åtte deltakende kommuner.  

 

14. Samarbeidsgruppe / evaluering 
Rådmennene i deltakerkommunene, oppnevner en representant fra teknisk sektor til 

en samarbeidsgruppe for det regionale veilyssamarbeidet.    

Samarbeidsgruppa skal påse at samarbeidet fungerer som forutsatt. 

Samarbeidsgruppa skal løpende evaluere samarbeidet, og skal hvert år avgi rapport 

til deltakerkommunene, eventuelt med forslag til endringer i avtalen. 

Etter 4 år skal det regionale veilyssamarbeidet for deltakerkommunene evalueres. 

 

15. Ikrafttreden 
Den enkelte kommune avgjør nødvendig behandling av avtalen. 

 

Avtalen trer i kraft 01.05.14 med mindre annet blir bestemt. 
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SAMARBEIDSAVTALE FOR  

Veilyssamarbeidet 

kommunalt oppgavefellesskap etter kommunelovens §19-1. 

 

1. Formål Samarbeidets formål er å sikre profesjonell drift av kommunalt veilys  
Dette innebærer for deltakende kommuner 

 Effektiv drift målt i forhold til økonomi på kort og lang sikt.  

 Standardisering og kvalitetssikring av nye veilysanlegg 
uavhengig av om kommunen er utbygger eller overtar anlegg 
bygget av andre.   

 Bistand under digitalisering av kunnskap om eksisterende 
veilysanlegg med tennskap og føringsveier, og retningslinjer for 
de som bygger ut veilysanlegg vedrørende overføring av all 
relevant informasjon om anlegget i digital form. 

 Bistå ved utredning av faktagrunnlag for å kunne gjøre gode 
miljøvalg knyttet til energieffektivitet, og materialvalg for egne 
veilysanlegg og stille slike krav overfor anlegg som skal overtas 
av kommunen. 

 

2. Parter 
 

Arendal kommune er vertskommune for veilyssamarbeidet. 

Følgende samarbeidskommuner deltar: Froland kommune, Gjerstad 

kommune, Grimstad kommune, Risør kommune, Tvedestrand 

kommune, Vegårshei kommune og Åmli kommune. 

3. Rettslig grunnlag 
 

Samarbeidet er et verskommunesamarbeid i henhold til § 19-

1.Kommunalt oppgavefellesskap i Kommuneloven. 

4. Styringsmodell Vertskommunen er delegert myndighet fra samarbeidskommunene for 

å ivareta kommunale fellesoppgaver vedrørende veilys. 

Avtalen forutsetter at vertskommunen drøfter økonomiske premisser 

for virksomheten med samarbeidspartene. Dialogen legges til 

rådmennenes budsjettseminar i vårhalvåret, slik at eventuelt endrede 

budsjettpremisser kan innarbeides i den enkelte kommunes budsjett og 

handlingsprogram. 

For å følge opp arbeidet med veilys i de samarbeidende kommuner er 

det et fagutvalg veilys. Dette fagutvalget er sammensatt av en 

fagmedarbeider fra hver av de samarbeidende kommuner. Fagutvalget 

kan ved behov fremme saker til Østre Agder teknisk forum. Felles 

veilysmedarbeider er sekretær for fagutvalget. 
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5. Arbeidsoppgaver 

som tilligger 

veilyssamarbeidet 

 Etablere og vedlikeholde veilysnormal for samarbeidende 
kommuner. Herunder sikre at lover og forskrifter for elektriske 
anlegg er ivaretatt i denne.  

 Bidra med teknisk grunnlag for å kunne utlyse konkurranse 
vedrørende drifts- og vedlikeholdskontrakt for veilyset i de 
deltakende kommuner. 

 I samarbeid med innkjøpsfaglig kompetanse i kommunene 
vurdere mottatte tilbud. 

 I avtaleperioden sikre at leverandør forholder seg til avtalte 
standarder og rutiner og bistå kommunene i tilfeller der det er 
behov for en faglig vurdering av om tilleggsfakturering er faglig 
begrunnet fra veilysentreprenøren. 

 Sammen med veilysentreprenøren følge opp 
publikumshenvendelser vedrørende drift og vedlikehold av 
veilysanlegg.  

Bistå fagmiljøet i kommunene  
              - ved tiltak som påvirker kommunale veilysanlegg. 
              - ved behandling av planer for nye veilysanlegg. 
              - ved overtakelse av nye anlegg. 
              - under utarbeidelse av planer for rehabilitering og   
              ombygging av eldre veilysanlegg og oppfølging av    arbeidet.  

- Ved å gi tilbud om opplæring i digitale løsninger i egen regi eller 
ved samarbeid med leverandører eller eksterne fagmiljøer.    

 Den enkelte kommunen har ansvaret for saksbehandlingen i egen 

kommune. Men der det er behov for tekniske vurderinger og 

beskrivelser, skal samarbeidets veilyskompetanse benyttes.                               

 

6. Avtaleperiode  

 
Samarbeidsavtalen erstatter tidligere avtale datert 24.03.2014. 
 

 

7. Endringer i 
samarbeidsavtalen 
 

 
Vertskommune eller en eller flere samarbeidskommuner kan anmode 

om endringer i samarbeidsavtalen. Vertskommune er ansvarlig for å 

saksbehandle og legge fram forslag om enten å beholde vedtektene 

uforandret eller å anbefale endringer i avtalens tekst innen 3 måneder. 

8. Særlige 
forutsetninger 
knyttet til 
vertskommune- 
ansvaret  

Vertskommunen har arbeidsgiveransvar for tilsatte med oppgaver for 

veilyssamarbeidet. 

 

9. Oppsigelse Avtalen kan sier opp av avtalepartene. Oppsigelsestiden er 1 år regnet 

fra 01.01. påfølgende år. 

 

10. Økonomi 
 

Driftskostnadene ved veilyssamarbeidet fordeles etter hvor mange 

lyspunkt den enkelte kommune har ansvar for drift av. Grunnlag er 

antall punkter pr.1/7 året før driftsåret. 



 
 

 

Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no 

11. Mislighold av 
avtalen 

Dersom vertskommunen misligholder sine forpliktelser og det medfører 

dokumentert tap hos en av de deltakende kommuner, kan tapet kreves 

dekket av vertskommunen. 

 

……………………………………   den  ………………………. 201x  

 

……………………………………                 ………………………………….. …………………………………… 

 For Arendal kommune                   For Froland kommune  For Gjerstad kommune 

 

……………………………………  …………………………………..  …………………………………… 

For Grimstad kommune  For Risør kommune  For Tvedestrand kommune 

 

……………………………………  …………………………………..   

For Vegårshei kommune For Åmli kommune   

 



Notat 
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Foreløpige kriterier ved valg av lokaliseringssted for Morrow Batteries Company 
 

Premisser for tomt: 

 

Tilgjengelig størrelse på tomt (500 000 –700 000 kvm) 

 

Kart 1:50.000 og 1:2.000 evt økonomisk kartverk 1:5.000 

 

Tomtens egnethet (topografi, grunn forhold, herunder drenering) 

 

Eierforhold 

 

 

Planstatus 

Reguleringer og tillatelser 

 

Infrastruktur - kraft 

Forutsetninger knyttet til tilgjengelig kraft/nett/ forutsetninger for å løse kraftbehov 50-200GW 

 

Infrastruktur - vann 

Vann for kjøling 

 

Prosessvann - produksjon 

 

Infrastruktur - transport 

Veitilknytning – veistatus, akseltrykk avstand til stamveinett 

 

Adgang til Havn 

 

Forutsetninger for bruk av jernbane i transport 

 

Avstand til flyplass med internasjonale forbindelser 

 

Avstand til flyplass med kapasitet for charter og transport 

 

Leverandør forutsetninger 

Avstand til nøkkelleverandører 

 

Markedsforutsetninger 

Avstand til kjøper 

 

Innovasjon og kompetanse 

Nærhet til universiteter og kompetansemiljø 

 

Tilgang på arbeidskraft 

Attraktivt for utenlandske spesialister 

 

Forutsetninger for rekruttering av kompetente fagarbeidere 



Notat 
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Boattraktivitet 

Kostnadsnivå boliger 

 

Bærekraftindikatorer 

Klima og energi 

 

Biologisk mangfold 

 

Støy under etablering og drift 

 

Jordvern 

 

Beredskapsforutsetninger 

Sårbarhet for flom og ras 

 

Akuttberedskap brann, helse og politi 
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