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Kommunedirektørens innstilling: 

Kommunestyret vedtar samarbeidsavtale mellom Asker, Bærum, Enebakk, 
Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby og Ås om deltakelse i Kommunalt 

oppgavefellesskap om beredskap mot akutt forurensning i Indre Oslofjord i 
samsvar med kommuneloven §19-4. 
 

Ås, 19.09.2022 
 

Tom-Arne Tørfoss 
kommunedirektør  

 

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 

 
 

Vedlegg: 
1.  Samarbeidsavtale IUA Indre Oslofjord 2022 
2. Oversendelse av ny samarbeidsavtale IUA Indre Oslofjord 2022 
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Saksutredning: 
 

 
Saken gjelder: 
Fornyelse av samarbeidsavtale for håndtering av mindre tilfeller av akutt 

forurensning / IUA gjeldende for kommunene Asker, Bærum, Enebakk, Frogn, 
Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby og Ås samt at det skal utpekes 

representant til Kommunalt oppgavefellesskap om beredskap mot akutt 
forurensning i Indre Oslofjords representantskap. 
 

 
Bakgrunn  

Alle landets kommuner skal sørge for nødvendig beredskap mot mindre tilfeller 
av akutt forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen 

kommunen, og som ikke dekkes av privat beredskap. Den enkelte kommunes 
beredskap mot akutt forurensning skal etableres gjennom interkommunalt 
samarbeid (forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensing av 

01.04.2022). Det interkommunale samarbeidet skal sette deltakerkommunene i 
stand til å ivareta sin aksjonsplikt og bistandsplikt etter forurensningsloven 

 
Det er vedtak av ny statlig forskriftsom medfører at det må inngås en ny 
samarbeidsavtale. Formålet er å sikre at bestemmelsene i kommuneloven 

ivaretas, kommunen er, etter forskrift om kommunal beredskap mot akutt 
forurensning § 7, pålagt å delta i interkommunalt samarbeid. Samarbeidsavtalen 

skal bidra til å sikre at hver av deltakerkommunene er i stand til å ivareta sin 
aksjonsplikt og bistandsplikt etter forurensningsloven §§46 og 47. 
 

 
Kommunedirektørens vurdering og anbefaling  

Ny forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning medfører at 
«Vedtekt for interkommunalt samarbeidsorgan for vern mot akutt forurensning i 
Oslofjord-regionen», tidligere vedtatt av kommunestyrene i de deltakende 

kommuner, må fornyes. Vedlagt samarbeidsavtale skal erstatte gjeldende avtale. 
 

Kommunedirektøren anbefaler at samarbeidsavtalen signeres.  
 
Kommunens representant til Kommunalt oppgavefellesskap om beredskap mot 

akutt forurensning i Indre Oslofjords representantskap (IUA Indre Oslofjord) er 
ordfører i.h.t. kommunenes delegeringsreglement. 


