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SAMMENDRAG: 
Med bakgrunn i ny kommunelov er tiden inne for å revidere samarbeidsavtalen og de 
administrative vedtektene i IUA Oppland. Det foreslås at kommunestyret vedtar 
samarbeidsavtalen «Kommunalt oppgavefellesskap – IUA Oppland Interkommunalt utvalg 
mot Akutt forurensning», slik den ligger som vedlegg til denne saken. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 

Kommunene skal sørge for beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning som kan 
inntreffe eller medføre skadevirkninger i kommunen, og som ikke dekkes av privat 
beredskap. Kommunene skal sørge for nødvendig beredskap mot mindre tilfeller av akutt 
forurensning som kan forårsakes av normal virksomhet i kommunen. I medhold av 
Forurensningslovens § 43 omfatter kommunens aksjonsplikt alle utslipp i kommunen, 
uansett omfang, som ikke håndteres av ansvarlig forurenser. I medhold av 
Forurensningslovens § 47 har kommunen også bistandsplikt til staten dersom det blir 
iverksett statlig aksjon. 
 
Kommunene i Oppland har hatt et samarbeid om håndtering av akutt forurensning siden 
1992. Med ny kommunelov er tiden nå inne for å revidere samarbeidsavtalen og de 
administrative vedtektene i IUA Oppland. 
 
Styret i IUA Oppland gjorde med bakgrunn i endringene over, vedtak om utarbeidelse av ny 
samarbeidsavtale, samt nye administrative vedtekter. Samarbeidsavtale og administrative 
vedtekter er utarbeidet i styret. De administrative vedtektene ligger som vedlegg til saken 
som orientering, og skal behandles av Representantskapet. 
 

VURDERING: 



  
 
 

  
 
 

 

 
Grunnet endring i kommuneloven er det nødvendig å reetablere IUA Oppland. 
Det er ønskelig å videreføre dagens beredskapsordning tilpasset ny kommunelov. Derfor er 
den nye samarbeidsavtalen utarbeidet som et kommunalt oppgavefellesskap med 
utgangspunkt i kommunelovens kapittel 19. Derav tittelen «Kommunalt oppgavefellesskap – 
IUA Oppland – Utvalg mot Akutt forurensing», som i dagligtale fortsatt vil hete IUA Oppland. 
 
Avtale om oppgavefelleskapet omfatter kommunene Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Sel, 
Nord Fron, Sør Fron, Lillehammer, Ringebu, Øyer, Gausdal, Østre Toten, Vestre Toten, 
Lunner, Gran, Gjøvik, Søndre Land, Nordre Land, Sør Aurdal, Etnedal, Nord Aurdal, Vestre 
Slidre, Østre Slidre, Vang, der Lillehammer kommune er vertskommune, og Lillehammer 
region brannvesen har sekretariatet. 
 
Økonomiske konsekvenser: Den nye samarbeidsavtalen bruker samme prinsipp som 
betalingsmodell «betaling pr. innbygger» med 2 kroner pr. innbygger gjeldende fra 2023. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
Kommunestyret vedtar samarbeidsavtalen «Kommunalt oppgavefellesskap – IUA Oppland 
Interkommunalt utvalg mot Akutt forurensning», slik den ligger som vedlegg til denne saken. 


