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Referat fra møte i Østre Agder teknisk forum onsdag 8.september 2021 

 

 Sted Tid  

 Møtet foregikk på teams  Onsdag 08.09.2021 
kl.12.30-13.30 

 

Disse møtte: 

Tore Smeland - Vegårshei kommune, Ole Arthur Løite - Gjerstad kommune, Jan Terje Jansen – 

Åmli kommune og Hans Tveitereid– Grimstad kommune.   

Hogne Prestegård - Froland kommune har permisjon og for han stilte Hans Jomås i møtet. 

Leder Jon Øystein Dalsmo – Arendal hadde meldt forfall og for han møtte Vidar Holmsen Engh. 

Anthon Thomas Thomassen – Tvedestrand kommune hadde meldt forfall, men de kunne ikke stille 

med vararepresentant. 

Einar Werner Frøyna – Risør kommune møtte ikke. 

Nestleder i Østre Agder teknisk forum Tore Smeland ledet møtet. 

Fra Østre Agder-samarbeidet deltok sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm. 

Under behandlingen av sak 14/21 så deltok prosjektkoordinator Barbro Olsen. 

 

Saksliste: 

 

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

  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 ga medlemmene en status 

for det omfattende planarbeidet etter plan- og bygningsloven som pågår for å kunne 

imøtekomme behovene knyttet til etablering av Morrow batteries. Hun kom også inn 

på samhandlingen kommunen har med statsforvalteren, framdrift i planprosessene og 

utfordringene knyttet til håndtering av så mange ulike prosesser parallelt. 

Vedtak: 

Østre Agder teknisk forum anmoder Arendal kommune om å bidra til at kommunene 

i Østre Agder-samarbeidet informeres om de pågående planprosesser videre i 

arbeidet. Medlemmene bør følge informasjonen om prosjektet på dedikerte nettsider. 

Østre Agder teknisk forum tar saken til orientering. 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/05/ref-tek-forum-210526.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/09/Tilrettelegging-for-etablering-Batterifabrikk.pdf
https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/prosjekter-og-utvikling/tilrettelegging-for-batterifabrikk/
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Sak 15/21 Oppfølging av møtet med Agder energi nett 4.juni 2021 

Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm tok opp signaler som ble gitt fra Agder energi 

nett om at de i første omgang vil kreve installering av målere på umålte veilys som 

har et stipulert forbruk ut over 8.000kwt. Vi bør drøfte konsekvensene av dette 

signalet. Herunder ønsket å begrense tallet på målere. 

Vedtak: 

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

med stipulert forbruk ut over 8.000kwt til etterretning.  

Det medfører at hver kommune utarbeider en plan for å få disse målt, og sørger for å 

spille økonomiske behov knyttet til dette inn som behov overfor budsjett og 

handlingsprogramprosesser. Saken tas i neste omgang opp overfor Østre Agder 

rådmannsutvalg. 

For å komme i gang med dette arbeidet skal veilysmedarbeider og sekretariatsleder 

kontakte Agder energi nett for å avtale møter mellom dem og kommunene der tema 

er umålte anlegg ut over 8.000kwt i hver enkelt kommune. 

 

Sak 16/21 Eventuelt 

 

Arbeid med utredning av løsning av behovet for kremasjonstjenester for 

kommunene i Østre Agder. 

Sekretariatsleder orienterte forumet om at sekretariatet i Østre Agder-samarbeidet 

har påtatt seg et ansvar for å utrede kremasjonstilbudet for innbyggerne i 

kommunene som omfattes av samarbeidet. Hvis konklusjonen blir at regionen samlet 

bør ha et slikt anlegg med tilhørende kjølekapasitet, så vil det være aktuelt å drøfte 

lokalisering i teknisk forum. 

 

Planlegging av befaring til nytt renseanlegg i Froland kommune under planlagt 

møte 13.oktober 

Medlemmene ønsker å besøke det nye renseanlegget i Froland. Noen ønsker å få 

anledning til å ha med flere medarbeidere under befaringen. For å få dette til blir det 

befaring av det nye anlegget fra kl.11.45-12.30. Deretter samles medlemmene i 

teknisk forum til fysisk møte i møterommet ved anlegget (maks 12 stk). Oppsatt 

møte i regi av IKT Agder fra kl.12.30-13.30 gjennomføres på teams med eksterne 

deltakere (Agder fylkeskommune og Vennesla kommune). Fra kl.13.30-15.00 blir 

det ordinært møte i Østre Agder teknisk forum. 

 

 

Referent 

Ole Jørgen Etholm – sekretariatsleder Østre Agder IPR 


