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Referat fra møte i Østre Agder teknisk forum onsdag 21.oktober 2020 

 

 Sted Tid  

 Møtet ble avholdt på teams  Onsdag 21.oktober 
2020  kl.14-15.15 

 

Disse møtte: 

Leder Jon Øystein Dalsmo – Arendal kommune, Tore Smeland - Vegårshei kommune, Anthon 

Thomas Thomassen – Tvedestrand kommune og Hans Tveitereid– Grimstad kommune.   

Hogne Prestegård - Froland kommune hadde forfall og for han møtte Hans Jomås. Einar Werner 

Frøyna – Risør kommune hadde forfall og for han møtte Odd Arne Børset. 

Jan Terje Jansen – Åmli kommune og Ole Arthur Løite - Gjerstad kommune hadde forfall. 

Utvalgsleder Jon Øystein Dalsmo ledet møtet. 

Fra Østre Agder regionråd deltok sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm. 

Under behandlingen av sak 20/19 tok Magne Jessen i Arendal kommune del, samt Geir Knudsen fra 

Grimstad. 

 

Saksliste: 

  

Sak 19/20 Godkjenning av referatet fra møte i Østre Agder teknisk forum 26.08.2020  

Vedtak: 

Referatet godkjennes. 

Sak 20/20 Arbeidet med VA-normal i kommunene 

 Utvalgsleder innledet med å gi en bakgrunn for arbeidet med VA-norm i Arendal 

kommune. Deretter gikk fagleder Magne Jessen fra Arendal kommune gjennom en 

presentasjon som mer kom inn på det konkret innholdet i kommunens norm og 

hvorfor kommunen så langt har valgt å ha en egen norm, som er tilpasset den 

nasjonale anbefalingen.  

Vedtak: 

Østre Agder teknisk forum gir de kommuner som ønsker det mulighet til å få en link 

til sin VA-normal på Østre Agders nettsider for teknisk sektor. 

  

Sak 21/20 Status for arbeid med overgang til LED i veilyset. 

Vedtak: 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/08/Motereferat-200826-teknisk-forum.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/10/VA-Norm-presentasjon-2020.pdf
https://www.ostreagder.no/teknisk/
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Østre Agder teknisk forum erkjenner at det er behov for å gjennomføre en 

kvalitetssikring av dataene vedrørende veilysanlegg.  

 

Hver kommune gjør en vurdering av hva de kan få gjennomført i egen regi og hva 

det kan være aktuelt å søke om bistand til.  

 

Østre Agder teknisk forum forutsetter at dersom det blir aktuelt å iverksette en felles 

kartlegging så må den baseres på utlysing i markedet. 

 

Østre Agder teknisk forum ber om at fagutvalg for veilys på sitt møte i november  

drøfter hvordan dataene for veilys kan kvalitetssikres i forkant av 

anskaffelsesprosessen for resterende veilys som ikke har LED. 

 

Østre Agder teknisk forum ber sekretariatet om å søke informasjon om det finnes 

finansieringskilder for arbeidet med overgang til LED i veilyset for eksempel fra 

ordningen Klimasats. 

 

Under forberedelsen til overgang til LED må det være en forutsetning at kommunens 

gevinster knyttet nedgang i energiforbruk ved overgang til LED skal måles slik at det 

gir økonomisk gevinst for kommunene. 

 

Sak 22/20 Eventuelt 

  Premisser for utslippstillatelse – kommunale avløsanlegg 

Vedtak: 

Østre Agder teknisk forum ber Jon Øystein Dalsmo, Anthon Thomas Thomassen og 

Ole Jørgen Etholm om å forberede en sak til møtet 9.desember vedrørende premisser 

knyttet til tildeling av utslippstillatelser. Herunder utslipp knyttet til de kommunale 

anleggene.  

Deltakelse fra fagmedarbeidere i kommunene i forumets møter 

Vedtak: 

Når møtet er på teams eller når det streames så har medlemmer i utvalget anledning 

til å la fagmedarbeidere i virksomheten delta som observatører under drøfting av 

saker som er særlig relevant for deres arbeidsfelt.  

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm – sekretariatsleder Østre Agder. 

 


