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Møteinnkalling 

 

 

 

 

 

Til medlemmer i Østre Agder teknisk forum 

 

Innkalling til teamsmøte i Østre Agder teknisk forum onsdag 

8.september 2021.  

 

Sted Tid  

teamsmøte 8.september 

kl.12.30-14.00 

 

Etter avtale med IKT Agder utgår styringsgruppe for samfunn og infrastruktur. 

 

Saksliste til teknisk forum: 

Sak 13/21 Godkjenning av referat fra møtet i Østre Agder teknisk forum 25.mai 2021. 

  Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

  Referatet godkjennes. 

Sak 14/21 Orientering om pågående planprosesser etter plan og bygningsloven i regi av 

Arendal kommune knyttet til knyttet til etableringen av Morrow batteries. 

Prosjektkoordinator Barbro Olsen i Arendal kommunene vil gi medlemmene en 

oversikt over pågående prosesser. Herunder samhandlingen kommunen har med 

statsforvalteren, framdrift i planprosessene og utfordringene knyttet til håndtering av 

så mange ulike prosesser parallelt. 

Sekretariatslederes forslag til vedtak: 

Østre Agder teknisk forum tar saken til orientering. 

Sak 15/21 Oppfølging av møtet med Agder energi nett 4.juni 2021 

Vedlagt følger presentasjonen Agder energi nett benyttet i forbindelse med deres 

presentasjon for forumets medlemmer i møtet. Under deres presentasjon ble det gitt 

signaler om at de ønsker å fokusere på å sikre måling av anlegg med forbruk over 

8.000 kwt - fil 4 i presentasjonen. Vi bør drøfte konsekvensene av dette signalet. 

Herunder ønsket å begrense tallet på målere. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Kommunene tar signalet om at Agder energi nett vil kreve målere på anlegg med 

stipulert forbruk ut over 8.000kwt. Det medfører at hver kommune utarbeider en plan 

for å få dette til og sørger for å spille økonomiske behov knyttet til dette i sine 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/05/ref-tek-forum-210526.pdf


Østre Agder-samarbeidet | www.ostreagder.no 

innspillinvesteringsprogram. Saken tas i neste omgang opp overfor Østre Agder 

rådmannsutvalg. 

 

Sak 16/21 Eventuelt 

 

Arbeid med utredning av løsning av behovet for kremasjonstjenester for 

kommunene i Østre Agder. 

Sekretariatsleder gir en kort orientering. 

 

Planlegging av befaring til nytt renseanlegg i Froland kommune under planlagt 

møte 13.oktober 

Fra medlemmene har det vært uttrykt ønske om å få besøke dette nye anlegget i 

Froland.  

 

På dette møtet ønsker leder Jon Øystein Dalsmo å drøfte interessen for å videreføre 

samarbeidet innenfor rammen av Østre Agder teknisk forum. Det har vært få saker 

som medlemmene har ønsket å ta opp. Er dette ett signal om at behovet for 

samarbeid på feltet kan begrenses til veilys og at dette ivaretas av fagutvalget for 

veilys? Det settes av god tid til en debatt om dette temaet på møtet som forutsettes 

gjennomført som et fysisk møte. 

 


