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GREEN DEAL 
A G D E R 

Innspill til strategiplan for fremtidig 

næringsutvikling i vår region.



SAMHANDLINGSPROSJEKTET GREEN DEAL 
A G D E R 

- der ALLE tjener på å bli med!

Skal Østre Agder 

klare å håndtere 

en stor og rask 

befolkningsvekst

må vi stå sammen 

om planlegging og

gjennomføring.



AKTUELLE PUNKTER I EN

FELLES STRATEGIPLAN

GREEN DEAL 
A G D E R 

 BOLIGUTVIKLING

 INFRASTRUKTUR

 MARKEDSFØRING



GREEN DEAL 
A G D E R MARKEDSFØRING

Målgrupper: 

• Jobbsøkere – Næringsliv

Boligutviklere – Investorer

Virkemidler:

• Navn/profil for prosjektet

• Felles nettportal på flere språk

• Aktiv bruk av sosiale medier



GREEN DEAL 
A G D E R 

Innhold: 

• Tilgjengelige tomter til 

nærings- og boligformål

• Fritidstilbud / aktiviteter

• Lokalt arbeidsmarked

• Reiseavstander 

• Offentlig kommunikasjon

• Skole- og barnehagetilbud

MARKEDSFØRING



GREEN DEAL 
A G D E R 

Tilflyttere som ønsker leiebolig

• Inngå avtaler med boligutviklere 

og investorer

• Etablere en utleieportal

• Klarlegge finansieringsmodeller

BOLIGUTVIKLING

Tilflyttere som ønsker selveierbolig

• Kartlegge tilgjengelige boligtomter 

• Synliggjøre eksisterende bruktmarked

• Dialog med utbyggere/entreprenører 

Målgrupper



GREEN DEAL 
A G D E R 

• Prioritere klima- og miljøvennlige løsninger

• Kollektivtransport til jobb og fritid

• Distribusjon og kapasitet på strøm og fiber

• Ruste opp felles beredskapsløsninger

• Oppgradering av fritids- og velferdstilbud.

 INFRASTRUKTUR



GREEN DEAL 
A G D E R 

RESSURSER

• Opprette et hurtigarbeidende 

adhoc-utvalg blant ordførere, 

kommunedirektører og næringssjefer.

Jevnlige oppdateringer til alle 

kommunene på Teams hver 14.dag. 

• Utvalget skal utarbeide forslag til 

rammer for samarbeidet, prosjektets 

størrelse samt finansieringsmodell.

 HVA BEHØVER VI?



GREEN DEAL 
A G D E R 

RESSURSER

• Ansette en prosjektleder med solide 

resultater i kommunikasjon og 

markedsføring. Riktig person er 

avgjørende!

• Kommunene må levere innhold til en 

nettportal etter felles mal for å skape

gjenkjennelseseffekt.

 HVA BEHØVER VI?



GREEN DEAL 
A G D E R 

North Sweden Green Deal
Prosjektet, som går i 2022 og 2023 arbeider med å 

tilpasse seg den grønne omstillingen som pågår i 

Norrbotten og Västerbotten, ikke minst pga. etablering 

av batterifabrikken North Volt i Skellefteå.

Prosjektet fokuserer på regional og lokal mobilisering og 

at partene i prosjektet arbeider frem en felles vei 

videre. 

Totalbudsjett for prosjektet er SEK 112,5 millioner. 

TIL SAMMENLIGNING



GREEN DEAL 
A G D E R AMBISJONSNIVÅ

Norrbotten ska bli Sveriges mest välkomnande och 

nytänkande län. (Visjon Utveckla Norrbotten)

- The North Sweden Green Deal är ett viktigt projekt för 

att vi ska kunna möta upp den samhällsomvandling som 

[...] de norra länen står inför just nu. Projektet innebär 

att vi på ett mer konkret sätt kan arbeta gemensamt för 

att nå våra mål. (Lorents Burman)

Norrbotten ska vara en permanent världsutställning för 

en hållbar och innovativ framtid. (Visjon Smart 

specialisering)



GREEN DEAL 
A G D E R  EIENDOM TIL HIMMELS

2022 ”Umeå är tillsammans med förra årets nykomling, 

Skellefteå, årets klättrare i rankingen. Umeå går från plats 

11 till 4 och Skellefteå går från plats 21 till 18 i Svefas 

Fastighetsindex.”

2021 ”Skellefteå är årets klättrare” (Svensk Fastighetsindex)

Långsiktigt har Skellefteå länge haft en ovanligt stark 

prisutveckling jämfört med resten av riket – och på årsbasis 

har priserna fortfarande ökat i kommunen, trots den senaste 

nedgången. Villapriserna har ökat med 5,5 procent och 

bostadsrättspriserna med 2,0 procent. (Svensk 

Mäklarstatistik, sept 2022)



100 MILL. MÅ TIL!
for et regionalt utviklingsprosjekt (2024-2026)

Antall

innbyggere
%

Estimert antall

nye boenheter

Risør 6735 7,1 149

Grimstad 24017 25,3 532

Arendal 45509 48,0 1008

Gjerstad 2427 2,6 54

Vegårshei 2131 2,3 47

Tvedestrand 6115 6,5 135

Froland 6098 6,4 135

Åmli 1801 1,9 40

Totaler 94883 100 2100

GREEN DEAL 
A G D E R 



GREEN DEAL 
A G D E R 

Det er bare 

å gønne på!



Møtereferat 
 
 

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

 

              

Referat fra møte i Østre Agder teknisk forum torsdag 12.januar 2023 

 

 Sted Tid  

 Møtet ble avholdt i kafelokalene ved 
Arendal bibliotek 

Torsdag 12.januar 
2023 frå kl.14.00-
15.30 

 

Disse møtte: 

Fungerende leder Tore Smeland - Vegårshei kommune, Jan Christian Andersen – Arendal 

kommune, Jan Terje Jansen – Åmli kommune, Ole Arthur Løite - Gjerstad kommune, Fredrick 

Høyer-Berntsen – Froland kommune og Lars Ole Hansen– Grimstad kommune.   

Fra Froland kommune møtte i tillegg kommunedirektør Bo Andre Longum. 

Kamilla Solheim –Risør kommune og Helge Wroldsen – Tvedestrand kommune hadde meldt 

forfall. 

Fra Østre Agder-samarbeidet deltok sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm.                    

 

SAKLISTE: 

 

Møtet var innkalt på oppdrag av Østre Agder kommunedirektørutvalg for å drøfte 

interesse for samarbeid knyttet til oppmålingstjenester. Initiativet kom fra 

kommunedirektørene i Åmli kommune og i Vegårshei kommune. 

 

Sak 01/23 Samarbeid om oppmålingstjenester. 

  Status i kommunene 

Arendal kommune – 5 årsverk. Matrikkeloppgaver i tillegg til oppmåling. Utfører 

markarbeid. Avdelingen arbeider i tett dialog med byggesaksavdelingen. Har en 

autorisert landmåler, men flere er i prosess for å oppnå slik godkjenning. Fristen for 

å få på plass autorisasjon er utsatt til 31/12-2025. Godkjenningsprosessen omfatter 

både praksis og prøve. 

Grimstad kommune – 4 årsverk. Foreløpig er ingen av disse sertifisert. Mye av 

arbeidet foregår ute i marka. Når en vurderer et eventuelt samarbeid så må en ta 

hensyn til nærhet til oppgavene. Ønsker et større fagmiljø for i større grad å kunne gi 

medarbeidere mulighet for spesialisering. 

Froland kommune – hadde 1,4 stilling, men dette er nå redusert til 1. Opplever stor 

tilgang på oppgaver sommerstid. Mindre oppgaver vintertid. Hvor kan et eventuelt 

samarbeid lokaliseres? I Froland er det store avstander. En må eventuelt samle 

oppgavene geografisk for å oppnå rasjonell bruk av ressursene. 



Møtereferat 
 
 

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

 

Ser samtidig at det kan være nyttig om kompetente medarbeidere sitter sammen i 

større fagnettverk. Hvor stringent kan vi klare å gjøre oppgavene en slik felles 

oppmålingsvirksomhet skal ivareta? 

Kommunen har utfordringer tilknyttet eiendomsforvaltning. Det er fortsatt mye 

papirarbeid knyttet til oppmålingstjenesten. 

Gjerstad kommune – har en person i 50%-stilling knyttet til oppmåling. Har opplevd 

samarbeidet mellom de fem kommunene i øst som hensiktsmessig. En bør kunne 

vurdere å formalisere dette samarbeidet gjennom en skriftlig samarbeidsavtale. 

Samarbeid om VA er av interesse for kommunen. 

Vegårshei kommune – har en medarbeider på kart og oppmåling, herav ca. 50% på 

oppmåling. Tilfreds med det uformelle samarbeidet en har hatt mellom de fem 

kommunene i øst og åpne for å formalisere dette. Opplever at det ikke er 

hensiktsmessig å etablere et IKS for å løse denne oppgaven. Samtidig erkjenner en at 

de små kommunene er sårbare for endringer. Hvis ett IKS skal etableres så må det 

omfatte flere selvkostoppgaver. 

Åmli kommune - hadde en medarbeider fram til årsskiftet da vedkommende gikk av 

med pensjon. Baserer seg nå på innleie av bistand for å få oppgaven løst. Mangler 

løsning for å digitalisere VA-nettet på kart. Vedkommende som hadde 

oppmålingsoppgaven var fleksibel og ivaretok også andre oppgaver innenfor teknisk 

sektor. Med Åmli`s store utstrekning representerer avstander en utfordring. 

Generelt – Styrking av fagkompetansen gjennom samarbeid oppleves som 

nødvendig av alle i møtet. 

Økt behovet for GIS-kompetanse i alle kommuner tilsier åpenhet for framtidige 

samarbeidsløsninger. Hvordan skal vi bidra til at vi kan lære av hverandre? 

Nye teknologiske løsninger innenfor plan/byggesak/oppmåling som gjøres 

tilgjengelig i regi av IKT Agder, vil stille teknisk sektor i kommunene overfor 

omfattende behov for å styrke kompetansen blant dagens og framtidige ansatte. 

Det kunne ligge til rette for at en kommune påtar seg ansvaret for å registrere alle 

påkoblinger i vann og avløpsnettet. 

Konklusjon vedrørende framtidig løsning for oppmålingsoppgaver: 

1. Kommunene har i dag ikke ønske om å etablere en felles IKS med sikte på å 

ivareta oppmålingsoppgavene. 

2. De fem kommunene Åmli, Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei bør 

formalisere det samarbeid de har etablert på feltet gjennom en samarbeidsavtale 

slik at kommunenes sårbarhet ved vakanser ikke skaper akutte utfordringer, men 

løses ved bruk av samtlige kommuners ressurser på feltet. 

3. De to sterke fagmiljøene i Arendal og Grimstad bør legge til rette for tett 

samarbeid med sikte på å skape forutsetninger for spisskompetanse innenfor felt 

der en i dag mangler dette. For å oppnå et styrket samarbeid bør en iverksette 

tematiske fellessamlinger for medarbeiderne. Froland bør kunne knyttes til et 

slikt faglig samarbeid om de ønsker dette. 



Møtereferat 
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Sak 02/23 Eventuelt – samarbeid med UiA om bruk av studenter i praksis. 

Froland kommune har mottatt henvendelse vedrørende praksis perioder fra Fakultet 

for Teknologi og Realfag ved UiA. Denne henvendelsen gjelder internship - ubetalte 

praksisopphold ved bedrift. Sekretariatsleder kontaktet rådgiver Andreas Wæhle ved 

universitet og han bekrefter at de vil ha interesse av å drøfte et samarbeid ut over 

dette jfr samarbeidet med UiA – handelshøyskolen om masteroppgaver. Det var 

enighet i møtet om at vi skulle be kommunedirektørutvalget om å få anledning til å 

etablere samarbeid med universitets Fakultet for Teknologi og Realfag. 

 

Eventuelt – Valg av ny leder 

Teknisk forum ønsker å velge ny leder på neste møte med bakgrunn i at tidligere 

leder har sluttet i kommunen. 

 

Eventuelt – HMS i teknisk sektor i rolle som arbeidsgiver og byggherre 

Ledere i sektoren opplever at HMS oppgaver er viktige og krevende. Spørsmålet er 

om vi kan ha nytte av å drøfte god praksis på dette feltet i samarbeidskommunene. 

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm – sekretariatsleder Østre Agder IPR 



Hei Ole Jørgen og takk for godt møte i dag.  
 
Her er det info om internship fra UIA. Vi kunne kanskje samarbeidet i kommunen i Østre Agder om 
dette? Tror vi kunne fått brukt en person eller to til noe fornuftig.  
 
Vi kan diskutere dette nærmere kanskje?  
 
 
Med vennlig hilsen  

Fredrick Høyer-Berntsen  
Virksomhetsleder Teknisk 
  
M: 90797928 
Fredrick.hoyer-berntsen@froland.kommune.no 
www.froland.kommune.no 
  

 
 
 
 
Fra: Anette Heimdal <anette.heimdal@uia.no>  
Sendt: torsdag 12. januar 2023 15:45 
Emne: SV: INTERNSHIP på Fakultet for teknologi og realfag 
 
Hei igjen,  
  
Her er lenke til internettsiden hvor dere kan sende inn internshipstillinger: internship.uia.no 
  
Vennlig hilsen 
  
Anette Heimdal 
Studieprogramleder Byggdesign 
Overingeniør bygglaboratoriet 
Institutt for ingeniørvitenskap 
Universitetet i Agder 
Tlf, kontor 37 23 30 64 
 

 
  
  
Fra: Anette Heimdal  
Sendt: torsdag 15. desember 2022 12:05 
Emne: VS: INTERNSHIP på Fakultet for teknologi og realfag 
  
Hei! 
(English below) 
  

Fredrick.hoyer-berntsen@froland.kommune.no
http://www.froland.kommune.no/
mailto:anette.heimdal@uia.no
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2finternship.uia.no&c=E,1,j4UuJ-339dNI8WdVnfMB27uLrjfJyCQyCJ4zTQMDpd-MDUvDWyzOVhvmybInJX70zmawD_VY2nnr-mCGPYWWPK_wHiqVI-tCe5jfaIOCH5JFnwn9U2seYQXM&typo=1


Vi har gleden av å lansere internship (ubetalt praksisopphold i bedrift) for våre bachelor og master 
studenter på Fakultet for teknologi og realfag, høstsemesteret før studentene skriver sin 
sluttoppgave. 
  
  
Jeg legger ved et informasjonsskriv om internshipfaget, med årshjulet for faget og 
emnebeskrivelsene. 
  
Om det skulle være noen spørsmål, ta gjerne kontakt! 
  
  
Jeg håper dette er av interesse for dere og med vennlig hilsen, 
  
Andreas Wæhle 
Rådgiver 
Mob: 950 29 365 
UiA - Universitetet i Agder 
Fakultetet for Teknologi og Realfag 
E-post: andreas.waehle@uia.no   
www.uia.no  
https://www.uia.no/kk/profil/andrew15  
  
---- 
  
Hi! 
  
We have the pleasure to announce internship (unpaid internship) for our bachelor’s and master’s 
students at the faculty of engineering and science, the fall semester before the students writes their 
final thesis. 
  
We invite you to register your interest and at what date, in the middle of December, it would fit you 
best to attend a breakfast meeting to be presented more information: 
https://forms.office.com/r/68UXCrCGtc 
(The meeting will be held in Norwegian). 
  
  
I attach a document with more information about the internship subject with the annual wheel and 
the subject descriptions. 
(The documents are in Norwegian). 
  
If there would be any questions, do not hesitate to contact me! 
  
  
I hope this is of interest for you, and best regards, 
  
Andreas Wæhle 
Adviser 
Phone: 950 29 365 
UiA – University of Agder 
Faculty of Engineering and Science 
E-post: andreas.waehle@uia.no   
www.uia.no/en 

mailto:andreas.waehle@uia.no
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.uia.no%2f&c=E,1,Uq3RYg4Ux9JGEUpvLSHfkzczAbA7tsGh5xhVpQassy2gXGiqIMHzRqOjdPnU3eo65C91fFI1R0TD6bULMN4OT69YaT4LtJ7v5_SKkD9d_JAEVgWiVw_g9Sjp&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.uia.no%2fkk%2fprofil%2fandrew15&c=E,1,yUE1W3y6P_xN7d04jPFukQtSFjbyfYyu3estI49n_HoT_LlCpzh8KqLTC-Tt8COJTJ8rPOF8jLmuqq6kNmkWNt-EX15HIsqIwUBp9rcQUBjz34BRDUrComNA7A,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fforms.office.com%2fr%2f68UXCrCGtc&c=E,1,GHxsWSkRJvyk5u3O-Go0prCTFFgJMfw4MvaEmey3w5q4jxGZl7ZVU01xEubkYIPO4IYtTqMimRw3VAW3bVpotoHuXNdSJZhBCg_-2pNAXOt7NQ,,&typo=1
mailto:andreas.waehle@uia.no
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.uia.no%2fen&c=E,1,j15Z1GJx6ctsgnmXxh7cphaQFjZx51mv3Ma9CDwzm797BqNFkjUDI7wA18GRDRTExpMXpGB14cTby41xCEZ-zE5ebUpDpFBUQCcNxmmfQM9OI-G-&typo=1


Status sak vedrørende kremasjonslokaler under behandling i Østre Agder-samarbeidet. 

Sak i innkalling til møte 21.september 2022 

50/22 Gjenoppretting av kremasjonstilbud i Østre Agder. 

I sak 17/22 fikk sekretariatet i oppdrag å utarbeide et saksgrunnlag for etablering av 
nytt krematorium med sikte på at representantskapet skal kunne ta stilling til saken.  
Vedlagt følger en oversikt over vedtakene som er fattet i 
rådmannsutvalget/kommunedirektørutvalget etter at forslaget om krematorium i 
Høgedal i tilknytning til Arendal kapell ble lagt dødt med bakgrunn i at kostnadene 
med etablering der ble svært høye og grunnarbeid der ville utgjøre en 
uforholdsmessig stor andel av etableringskostnaden. 

Med bakgrunn i vedtaket i sak 17/22 kontaktet sekretariatsleder Espen Espeseth i 
Arkitektene AS som er en ledende person i planleggingsmiljøet for krematorier i 
landet. Det vises til vedlagt dokumentasjon som redegjør for virksomhetens 
omfattende erfaringer fra feltet i Norge og i Sverige. 4.februar 2022 hadde 
sekretariatsleder et møte i Oslo om problemstillinger knyttet til nytt krematorium ble 
gjennomgått/drøftet. Etter samtalen utarbeidet sekretariatsleder et notat der 
punktene som ble drøftet oppsummeres (vedlegges). 

Til behandlingen har sekretariatsleder utarbeidet et notat med 15 underpunkter der 
ulike sider ved etablering av felles kremasjonsløsning drøftes. Dette er tenkt som en 
del av saksgrunnlaget. (vedlagt) 

Sekretariatsleder ba Arkitektene as om å lage et notat knyttet til dagens forventede 
kostnader knytet til tekniske anlegg for et krematorium. Herunder kremasjonsovner, 
renseanlegg, kjøle og fryseanlegg for kister, håndteringsutstyr for kister. Dette 
notatet inngår i saksunderlaget. 

I sitt møte 24.august 2022 ba Østre Agder om en sak der en på prinsipielt grunnlag 
tar stilling til om dette er et tilbud som en region med opp mot 100.000 innbygger 
bør forventes å ha. Hvis utvalgets konklusjon blir at en ønsker et slikt tilbud for 
kommunene i regionen så vi saken måtte framlegges for representantskapet som vil 
måtte avgjøre om de stiller seg bak at det utarbeides en sak der kommunestyrer og 
bystyrer inviteres til å delta i utbygging av et felles krematorium. 

Når politisk ledelse inviteres til å satse på kremasjon så er det på bakgrunn av 
erkjennelse av at kistebegravelser kan medføre vesentlige utfordringer. Vesentlige 
deler av arealene som i dag er avsatt til gravfelt viser seg ved etterkontroll å ikke ha 
gode nok egenskaper. Det skaper etiske konflikter når graver skal gjenbrukes. Åpning 
av store nye gravfelt innebærer bruk av areal som i dag har vesentlig verdi som 
naturareal, særlig siden en søker å legge dem i tilknytning til eksisterende kirker og 
begravelseslokaler. 

Befolkningen flytter mer og ansvaret for gravplasser blir en utfordring for mange 
familier. Derfor velger flere å gi familien beskjed om at de ønsker å bli begravet i en 
minnelund eller i en urnevegg. Dette leder til at stadig flere ønsker kremasjon. 



Dagens ordning der en ved kremasjon må betale vesentlig mer enn ved kistegrav 
bidrar på kort sikt til at kommunene slipper utgifter, mens de samtidig pådrar seg et 
stadig økende vedlikeholdsansvar. En kortsiktig utfordring knyttet til finansiering av 
bygging av krematorium erstattes av langsiktige forpliktelser og varig disponering av 
mere areal til et formål som blir slik i overskuelig tid.  

Bygges det i dag et krematorium vil man samtidig sikre kjølefasiliteter som sikrer 
begravelsesbyråene og medarbeidere ved krematoriet gode arbeidsforhold. Familier 
som ønsker å delta under kremasjonen av religiøse eller personlige grunner får 
anledning til dette. Dagens kjøletilbud ved Arendal kapell er nedslitt og vil ikke kunne 
påregnes å dekke behovet særlig langt fram. 

Omfattende transport av kister, ofte over lengre strekninger unngås. Dette ønsker 
også begravelsesbyråene, selv om dagens ordning med refusjon av utgifter til 
transport utenfor kommunegrensene gir dem inntekter fra NAV. Kommunene kan 
ikke se bort fra denne store utgiften selv om det pr dags dato er staten som dekker 
dette. 

Sekretariatsleders forslag til vedtak: 

Østre Agder kommunedirektørutvalg anbefaler representantskapet om å gi en 
prinsipiell tilslutning til at det skal bygges et felles krematorium for kommunen som 
samarbeider innenfor rammen av Østre Agder.  

Vedtaket bygger på det stipulerte kostnadsoverslaget og forutsetter valg av tomt for 
krematoriet som er egnet, men samtidig gir begrensede kostnader til opparbeidelse. 

Når et egnet sted er funnet vil samarbeidskommunene ved kommunestyrer/bystyrer 
få en sak der de får anledning til å ta stilling til deltakelse. 

 

I sitt møte 21.september gjorde Østre Agder kommunedirektørutvalg følgende vedtak: 

 

50/22 Gjenoppretting av kremasjonstilbud i Østre Agder. 

Vedtak med 4 mot 3 stemmer: 

Østre Agder kommunedirektørutvalg anbefaler ikke representantskapet om å gi en 

prinsipiell tilslutning til at det skal bygges et felles krematorium for kommunen som 

samarbeider innenfor rammen av Østre Agder.  

Mindretallet stemte på følgende forsalg framsatt av kommunedirektøren i Arendal 

kommune: 

Østre Agder kommunedirektørutvalg ser verdien av å tilby kremasjon for å begrense 

bruk av tradisjonelle arealkrevende kistegraver. 

Kommunedirektørutvalget anser det framlagte prosjektforslaget å være urimelig 

kostbart. Utvalget anbefaler derfor å lyse ut en anbudskonkurranse hvor både tomt, 

bygg og teknisk løsning inngår før endelig beslutning tas. 



I møtet ble det bedt om at saken ble vedlagt satser for kremasjon i samarbeidskommunene. Petter 
Noraberg hos kirkevergen i Arendal opplyser at de ikke er involvert. Dette ordnes av 
begravelsesbyrået som fakturere de omkostninger de har overfor krematoriet i Kristiansand og i 
Skien. 

Gjeldende priser er: 

Kristiansand: Innbyggere i Kristiansand: kommunen dekker kremasjon for alle som er registrert i 
Kristiansand kommune 

For andre: kr 7000  

Skien:  Pris for kremasjoner for innbyggere i Skien er kr 0,- 

Pris for utenbys innbyggere er for 2023 kr 7690,-. 

 



Vedtaksoversikt krematorium: 

KOMMUNEDIREKTØRUTVALGET: 

31/22 Eventuelt  

Status krematorium Sekretariatet lover å prioritere arbeidet med dette slik at 

kommunedirektørutvalget får en sak på sitt bord i august. 

17/22 Arbeidet med saksgrunnlag for å kunne vurdere reetablering av kremasjonstilbud i Østre 

Agder kommunene.  

Sekretariatsleder orienterte om de samtaler han har hatt med arkitekt Espen Espeseth vedrørende 

framtidig krematorium.  

Vedtak: Østre Agder kommunedirektørutvalg anmoder administrasjonen om å utarbeide et grunnlag 

for sak med sikte på at denne forelegges representantskapet i møtet 1.april. 

03/22 Anbefaling fra Østre Agder teknisk forum om å foreløpig å stille virksomheten i forumet i 

bero med bakgrunn i de erfaringer man har trukket av virksomheten så langt.  

Vedtak: Østre Agder kommunedirektørutvalg gir Østre Agder teknisk forum anledning til å stille 

virksomheten i bero, fram til det foreligger konkrete samarbeidsoppgaver som kommunene i Østre 

Agder-samarbeidet IPR ønsker å håndtere felles innenfor teknisk sektor. 

(Konsekvenser for vedtak i sak 53/21.) 

RÅDMANNSUTVALGET: 

77/21 Orientering om møte med begravelsesbyråene vedrørende lokalt kremasjonstilbud.  

Sekretariatsleder orienterte om møtet som ble avholdt med fire begravelsesbyrå i Østre Agder den 

22.november. I møtet ble det understreket at tidligere vedtak knyttet til felles krematorium bortfalt 

ved Arendal bystyres beslutning om ikke å gå videre med planer for dette ved Arendal kapell – 

Høgedal.  

Vedtak: Østre Agder rådmannsutvalg anmoder sekretariatsleder om å arbeide videre med sikte på å 

kunne legge fram et saksgrunnlag for drøfting av framtidig kremasjonsløsning. 

Sak 53/21 Etablering av et kremasjonstilbud for kommunene i Østre Agder.  

Vedtak: Østre Agder rådmannsutvalg er opptatt av å få belyst ulike løsninger for å dekke 

innbyggernes behov knyttet til kremasjon. Derfor nedsettes det en arbeidsgruppe med tre 

medlemmer utpekt av teknisk forum for å belyse ulike løsninger i offentlig eller privat regi, herunder 

eventuell lokalisering av et kremasjonstilbud. Sekretariatet i Østre Agder er sekretariat for arbeidet. 

Inntil kr.50.000 fra sekretariatsfondet i Østre Agder kan benyttes under utredningsarbeidet under 

forutsetning av godkjenning i representantskapet. 

20/21 Krematoresitusjonen på Agder  

Begravelsesbyråeier Tore Konnestad hadde kontaktet kommunaldirektør Bo Andre Longum i Froland 

kommune for å få anledning til å drøfte en løsning av behovet for kremasjon i. På grunn av 

pandemien ble han selv hindret fra å delta i møtet og derfor gjennomgikk kommunaldirektør Longum 

hans presentasjon.  



Vedtak: Før det er aktuelt å ta stilling til realitetene i saken ønsker rådmannsutvalget en skriftlig 

utredning som klargjør hvilke forpliktelser kommunene eventuelt skal påta seg for å kunne bidra til at 

regionen kan ha et lokalt kremasjonstilbud. I beslutningsunderlaget skal lovgrunnlag for 

kremasjonsvirksomhet omtales. Likeledes skal det gis anslag for behov. Kommunaldirektør Bo Andre 

Longum bistår sekretariatet i arbeidet. 

60/20 Status videre arbeid med krematorieløsning.  

Vedtak: Østre Agder rådmannsutvalg anbefaler styret for Østre Agder å ta til etterretning at bygging 

av nytt krematorium vil medføre vesentlig høyere kostnader enn tidligere forutsatt og anbefaler 

derfor behovet for kremasjonstjenester i regionen dekkes gjennom samarbeid med krematoriene i 

Kristiansand, Skien og Vestfold. Den forpliktelse kommunene Froland, Grimstad, Gjerstad, Risør, 

Tvedestrand tidligere har påtatt seg vil bortfalle når Arendal kommune omgjør sin tidligere 

beslutning om utbygging av nytt krematorium. 

52/20 Eventuelt 

Felles krematorium Rådmannen i Arendal opplyste at han finner å måtte foreslå overfor bystyret at 

planene om utbygging av nytt krematorium skrinlegges. Bakgrunnen for dette er at tidligere anslått 

kostnad til 23 mill.kr. er økt til 40 mill.kr. Videre fungerer den midlertidige ordningen med kremasjon 

i Kristiansand tilfredsstillende og transportkostnadene til dette tilbudet dekkes av staten. 

Rådmannen vil bringe saken opp for styret i regionrådet når det foreligger en beslutning fra bystyret i 

Arendal. 

20/20 Samarbeidsavtale for felles krematorium – behov for revisjon av opprinnelig samarbeidsavtale 

Vedtak: Endring/justeringer i samarbeidsavtalen som ligger til grunn for bygging av felles 

krematorium vurderes når utbyggingen er iverksatt. 

















Problemstillinger ny prosess – krematorium 

Notater etter møtet med Espen Espeseth i Arkitektene 4.februar 2022: 
 Nye krematorier etablert de siste år 

Haslum nytt renseanlegg, Gjøvik, Ålesund, Tromsø(siste), Kristiansund, Vestfold krematorium, Skien, 

Røros krematorium, Bodø (nytt renseanlegg) 

Kviberg krematorium Gøteborg. 

(Planlagt av Arkitektene) 

Planleggingsfase 

Hamar – ikke realisert, da de valgt en fellesløsning med Gjøvik - lokalisert der. 

Et nytt anlegg er under planlegging for de sørligste delene av Østfold – trolig omkring Sarpsborg. 

 Tekniske løsninger - fyringskilde 

Kjøp ovn som ivareta ekstra brede kister lukebredde 110cm. Fordyrer ikke anskaffelsen vesentlig og 

medfører heller ikke vesentlig økning i driftsutgifter. 

Det er tekniske grunner til ikke å benytte elektriske ovner. Dette er med bakgrunn i kompetanse på 

vedlike og reparasjon som ikke finnes i Norden. Ingen som driver med elektrisk ovn i Norden. Viktig å 

velge en løsning som mange i Norden benytter for å sikre tilgang på et sterkt faglig miljø. 

Olje eller gass er den vanligste løsningen. Det benyttes lettolje. Da er det mulig å benytte biozin. 

 Kjølekapasitet 

Når en vurderer behovet for kjølekapasitet så er hensynet til regional beredskap ved alvorlige 

hendelser en vesentlig premiss. I tillegg kan politiet ha behov for kapasitet da særlig i forhold kunne 

fryse en avdød, dersom dette er nødvendig for å kunne gjennomføre etterforskning i alvorlige 

kriminalsaker eller i tilfeller med usikker identitet. Av hensyn til driftsmessige hendelser ved 

planlagte og akutte tilfeller er behovet for kapasitet på kjøl 25-30 og 3 plasser på frys (et skap med 

kapasitet på tre i høyden). 

 Adkomst – lokalisering 

Ved valg av tomt: 

- God tilgjengelighet for bårebil. Ålesund er et anlegg med god logistikk. 

- Topografi – herunder dominerende vindretning, luftfuktighet - plassering nært rennende 

vann gir lokalt høy luftfuktighet, og det gir mer synlig damp fra pipa.  

- Eventuell bruk av overskuddsvarme i fjernvarmenett eller til snesmelting. 

- Mange nye krematorier er oppført som signalbygg jfr presentasjonen i innledningen. 

Krematoriet på Roros er et godt eksempel på dette. 

- Fokus på verdige rammer og hensiktsmessige transportløsninger til krematoriet og innenfor 

krematoriets vegger. 

- Ras og flomfare skal være vurdert. 

- Andre hensyn som avstand til offentlige virksomheter og eller kommersiell aktivitet som ikke 

bør kombineres med det å skape en verdig ramme rundt krematoriet.  

 

 Mottakelse/ekspedisjon/publikumsarealer.  

http://www.arkitekteneas.no/krematorier-1/gjvik-krematorium
http://www.arkitekteneas.no/krematorier-1/lesund-krematorium
http://www.arkitekteneas.no/krematorier-1/sandnessund-krematorium
http://www.arkitekteneas.no/krematorier-1/kristiansund-krematorium
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x4646c7a001f776f9%3A0xc50132fe3191eeed!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipN19P3qmtX9E7psZjalemm0VBIyGKp9N7USdFU4%3Dw240-h160-k-no!5svestfold%20krematorium%20-%20Google-s%C3%B8k!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipN19P3qmtX9E7psZjalemm0VBIyGKp9N7USdFU4&hl=no&sa=X&ved=2ahUKEwjCofHVpu31AhUx-yoKHQEMCWoQoip6BAg-EAM
http://www.arkitekteneas.no/krematorier-1/rros-krematorium
https://www.svenskakyrkan.se/gbs/krematoriet-i-goteborg


- Tilrettelagt for at pårørende kan følge kisten inn i krematoriet.  

- Tilstedeværelse ved innsetting. 

- Rammer for utlevering av urner. 

 

 Tekniske rom  

- Teknisk drift av ovn 

- Renseanlegg – beste løsning er aktivt kull i poser. Viktig med god transportløsning inn og ut 

dette. 

- ventilasjon kjøleanlegg. Det genereres mye varme. 

 

 Rom for personal 

- Dusj, toalett og garderobe. 

- Pauserom. 

 

 Leverandører av krematorieovner  

Det er utlukkende utenlandske leverandører. Leverandørene på det norske marked er 

svenske, danske, engelsk og tysk. Svenskene er størst. 

 

 Utbyggingsform interkommunale anlegg 

- Vestfold krematorium er organisert som et interkommunalt selskap.  

- Planer om et felles anlegg i Østfold for kommunene lengst syd. 

 

 Gravferdslokaler  

- Ved krematoriet i Tromsø er det etablert gravferdslokaler som også kan benyttes ved andre 

arrangement. 

Forprosjekt delt i to 

 Kommunene spiller inn aktuelle tomtealternativer, med tomteteknisk beskrivelse 

 Iverksette forprosjekt 

Kostnad forprosjekt som inneholder Romprogram og kostnadsoverslag – herunder anslag 

driftskostnader. Funksjonsbeskrivelse. Innenfor en ramme på kr.100.000. 

  



Vedlegg – Vestfold krematorium 

Byggeprosjekt 

 

Funksjon og planløsning 

Det nye Vestfold krematorium skal ivareta både de funksjonelle og følelsesmessige 

behovene i forbindelse med krematoriefunksjonen. Dette innebærer å gi verdige og 

religionsnøytrale ute - og innerom. 

Vestfold krematorium IKS er bygd, i tillegg til krematorietekniske funksjoner, med et mindre 

mottaksrom/seremonirom på ca 20 plasser der nærmeste etterlatte kan følge kista til 

krematoriet. 

Krematoriet har en stor grad av åpenhet og synlighet, for å skape et godt arbeidsmiljø og for 

å gjøre krematoriet til et symbol og en referanse for menneskene i regionen. 

Balansen mellom verdighet, ro og synlighet er søkt ivaretatt på en tomt selv om den ligger i 

nærheten til E18. Tomten har en vakker bøkeskog som ligger mot tomtegrensen i syd. Ved å 



plassere bygget og publikumsfunksjonene opp mot skogsgrensen dannes et skjermet 

uterom. Adkomst for pårørende og mottaksrommet får ro og estetiske kvaliteter gjennom 

nærheten til skogen. 

Planløsningen er organisert i tre ulike hoveddeler som gjenspeiler de ulike funksjonene i 

anlegget – etterlattes fløy, personalfløy og krematorieteknisk fløy. Så og si alle rom i 

krematoriet skal kunne besøkes av publikum. De krematorietekniske rommene skal ha like 

stor grad av verdighet og kvalitet som publikumsarealene. Både ovnsrom, observasjonsrom 

og mottaksrom for fulgte kister har dører ut mot bøkeskogen hvor man kan trekke seg tilbake 

og få litt luft. 

Det er arkitektfirmaet Pushak AS i Oslo som har tegnet Vestfold krematorium. 

Løsninger og materialvalg 

Yttervegger er i bærende murverk med innvendig og utvendig vange i tegl i grå 

sjateringer. Utkragede overdekninger er i lys plasstøpt betong. Ytterdører og 

vinduer utføres i heltre. Himlinger utføres som trespilehimlinger. På taket 

anlegges et mose-sedum dekke. Det er overlys i kjølerom og i 

administrasjonsfløy. Gulvene har overflate i slipt og polert betong og heltre 

ask. Inventar utføres i heltre, metall, x-finér, betong, lær, tegl og larvikitt. Tegl 

og heltre er fuktregulerende og lavemiterende, dette vil bidra til gi et godt 

inneklima. Mye eksponerte tunge materialer gir minsket energiforbruk til kjøling 

og oppvarming av bygningen. Det dannes store mengder overskuddsvarme fra 

ovnene, som benyttes til vannbåren oppvarming av bygg og uteområder. 

Utenomhus 

Grøntanlegget utgjør ca 3 da. Det består av opparbeidelse av en større hage 

og to mindre hager i byggets innhukk og en liten kirsebærlund. Hagene 

opparbeides med bunndekkeplanter og trær. Planting av bøkehekker som 

avgrensende element opparbeides ved HC- parkeringen, 

https://www.pushak.no/om-pushak


publikumsparkeringen, ved bassenghagen og i vest i forlengelsen av 

hovedinngangen. Tre trær plantes på grusplassen i plantekummer. 

Trær plantes også i klynger ved driftsveien og på engarealet. Eng/grasbakke 

skal opparbeides på de ekstensive arealene innenfor entreprisegrensen. Det 

skal videre utføres reparasjonsarbeider i form av tilsåing av kanten mot den 

eksisterende bøkeskogen. 

Møblering består av spesialtegnede benker fra arkitekten. I entreprisen er det 

tatt med et fundament for hovedskiltet til krematoriet. 

 

 

 



Møte mellom Østre Agder-samarbeidet og begravelsesbyråer i samarbeidsregionen 

22.november 2021.  

 
Fra byråene så møtte det representanter for Slaatene, Konnestad, Conradi og Himle. På grunn av 

manglende oversikt hos Østre Agder så var Hellerdal dessverre ikke invitert. 

Byråene peker på at også kommunene Lillesand og Birkenes har behov for kremasjonsløsning. 

Kommunene bør ta inn over seg at opparbeiding drift og vedlikehold knyttet til en kistegrav over en 

20 års periode beløper seg til 12.000-14.000 kroner. Denne store kostnaden avspeiler seg i dag ikke i 

betalingsmodell for ulike begravelsesløsninger. 

Strengere HMS-regler vanskeliggjør gjenbruk av graver. Særlig kistegraver der plast har vært benyttet 

fra 1970-tallet representerer en stor utfordring i HMS-sammenheng. Deler av kirkegårder tas derfor 

ut av bruk i mange kommuner. Ingen kommuner i vår region har planer for å sanere graver med 

HMS-utfordringer. Blant annet Åmli har sperret et område på kirkegården. Sperrede områder kan 

benyttes til urner. 

Den avdøde eies av de pårørende. Manglende lovverk er en utfordring. Byråene har ingen 

forpliktelser knyttet kjølekapasitet. De peker også på at urnenedsettelser burde håndteres bedre. 

Pårørende med lang reisevei kan ikke få ordnet dette på kveldstid eller i helger. 

NAV er forpliktet til å dekke transport av kister til krematorium. En enkelt transport fra Vestfold 

krematorium i Sandefjord til Arendal kan beløpe seg til om lag kr.9.000. 

Tore Konnestad sitter på dokumentasjon på nye elektriske kremasjonsløsninger som han kan dele. 

Begravelsesbyråene opplever at interessen for bruk av kremasjon øker hele tiden, men at dagens 

betalingsordning virker som et hinder. I tilfeller der NAV bidrar til å dekke gravferd så dekkes ikke 

kremasjon. Derfor kan mennesker som ønsker kremasjon, men som ikke har økonomisk evne 

oppleve at dette blir umulig. 

Selv om det ligger et inntektsgrunnlag i lang transport for byråene så er de alle opptatt av at regionen 

får et lokalt kremasjonstilbud. Lange transporter av kister er ikke ønskelig hverken av etiske hensyn 

eller av miljømessige hensyn. 

En særlig utfordring er flere og store kister. De aller største må helt til Alfaset i Oslo. 

Begravelsesbyråene mener at tomt til et krematorium vil kunne finnes i mange kommuner. I møtet 

ble nevnt kraftverkstomta ved Fjæreheia i Grimstad som ett alternativ. Også i Tvedestrand, Froland 

og Lillesand er det pekt på aktuelle tomtealternativ. 

Det er ønskelig at kommunene står for utbygging av et krematorium, men hvis dette ikke lar seg 

gjøre så kan Konnestad vurdere å stå for dette mot en garanti for at kommunene kjøper tjenesten for 

en avtalt periode. I en utbygging er alle enige om at kjøle og frysekapasitet er en viktig faktor for 

arbeidsmiljø, etiske hensyn og beredskap. 

Byråene er i fellesskap innstilt på å belyse regionens behov for krematorium. 



 

 
 

 Regionalt politiråd 
  
 

Program 
 

Regionalt politiråd i Østre Agder, 
Risør Gamle Rådhus, fredag 24. mars 2023 

 
 

 

Dato  

 

Sted Ansvarlig  

Kl.11:30

-12:00 

Enkel lunsj Østre Agder-

samarbeidet IPR 
 

 

10 min Velkommen Leder for 

representantskapet i 
Østre Agder -

samarbeidet IPR 

20 min Innledning ved politimester Kjerstin Askholt 

og driftsenhetsleder Terje Gundersen, Agder 
PD 

Politimester 

Driftsenhetsleder 

30 min 
 

 

Lokal trusselvurdering fra politiet  Politiet  

30 min Rusforebyggende arbeid rettet mot ungdom – 
muligheter og begrensninger  

Politiet/kommunene 
 

 

   

30 min Prioriteringer innen det kriminalitets -

forebyggende arbeidet 

Politiet/kommunene 

 
 

30 min 
 

Samarbeid mellom kommunene og politiet 
med sikte på å skape gode forutsetninger for 

et seriøst arbeidsliv 

 
Politiet/kommunene 

   

Inn til 
30 min 

Oppsummering/avrunding 
 

Leder for 
representantskapet i 

Østre Agder -
samarbeidet IPR 

 
Møtereferent:  
Leder av regionrådet 

 



Iverksetting av budsjettseminar i april 2023 mulige dager: 

11.april 

14.april (13.april opptatt med formannskap i Arendal) 

19.april 

21.april (20.april opptatt med kommunestyre i Froland) 

24.april + 25.april+26.april 

28.april (27.april formannskap Grimstad + bystyre Arendal) 
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