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SAMARBEIDSAVTALE MELLOM "INTERKOMMUNALT UTVALG
MOT AKUTT FORURENSNING, VESTFOLD OG KOMMUNE.
Denne avtalen er etablert med hjemmel i Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.9.92
og på bakgrunn av pålegg fra SFT om å etablere interkommunal beredskap mot akutt
forurensning for alle kommuner i Vestfold med unntak av Svelvik. (Jfr. Forurensningslovens
§ 44). Tønsberg er utpekt som vertskommune (Jfr. Brev fra Miljøverndepartementet 3.
september 1997).
§ 1. Geografisk virkeområde.
Avtalen gjelder for alle kommuner i Vestfold, med unntak av Svelvik som hører inn under
region "Buskerud og Svelvik".
§ 2. Avtalens varighet.
Avtalen er ikke tidsavgrenset. Avtalen kan reforhandles dersom en av kommunene
(formannskap/kommunestyre) krever det.
§ 3. Organisering.
Årsmøtet er det øverste organ i den interkommunale beredskapsorganisasjonen i Vestfold.
Årsmøtet består av en representant fra hver av kommunene, 14 personer. Årsmøtet
godkjenner årsrapport, regnskap og budsjett. Årsmøtet har det overordnede ansvar for
revisjon av beredskapsplanen.
Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning, Vestfold (IUA-Vestfold) er kommunenes
organ for bekjempelse av akutt forurensing. IUA-Vestfold rapporterer til Årsmøtet.
IUA-Vestfold ledes av Brannsjefen i Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB)
IUA-Vestfold består forøvrig av:
-Beredskapslederen i VIB (nestleder)
-Politimesteren i Vestfold
-Havnefogden i Tønsberg,
-Teknisk sjef i Hof. (Repr. for eierkommunene),
-Havnedirektøren i Larvik (Repr. for eierkommunene),
-En repr. for Fylkesmannens miljøvernavdeling.
-Én repr. for industrien. (Pekes ut av NHO- Vestfold).
-Brannsjefen i Holmestrand
-Brannsjefen i Sandefjord
-Brannsjefen i Larvik
-Havnesjefen i Sandefjord
-Havnesjefen i Horten
-Sivilforsvarslederen i Vestfold
Sekretariatet for IUA Vestfold er tillagt Brannvesenet i Tønsberg.
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§ 4. IUA's oppgaver og plikter.
IUA-Vestfold overtar kommunenes plikt til å sørge for nødvendig beredskap mot tilfeller av
akutt forurensning i h.h.t. forurensingsloven § 43. Kommunen skal likevel sørge for
beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning (Nivå 2 – aksjoner. Jfr. Operativ del. Kap
1.7).
IUA-Vestfold overtar kommunenes plikt til å bekjempe forurensingsulykker dersom
ansvarlige ikke iverksetter tilstrekkelige tiltak (Jfr. Forurensingeslovens § 46, 2. ledd).
IUA-Vestfold er med hjemmel i Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.9.92 delegert
kommunenes myndighet til å pålegge den som har beredskapsplikt etter Forurensningslovens
§ 40 til å stille til rådighet utstyr og personell som inngår i den private beredskap.
§ 5. Kommunenes oppgaver og plikter.
Ved akutt forurensning som ikke handteres av privat beredskap , må kommunen kunne utføre
en enkel førsteinnsats. Brannsjefen eller annen bemyndiget person er skadestedsleder inntil
IUA er etablert og operativt. Ved de enkleste uhell skal skadestedskommunen kunne takle
hele uhellet fra varsling og gjennom de ulike aksjonsfasene.
§ 6. Årsplaner og årsrapporter.
Årsmøtet skal innen 1. juni sende årsplan med budsjett til kommunene slik at disse inngår i
kommunens budsjettbehandling for kommende år.
IUA skal innen 15. februar legge fram årsrapport med regnskap for foregående år. Årsmøtet
behandler årsrapporten med regnskap.
§ 7. Økonomi.
Beredskapen mot akutt forurensning ses samlet for hele regionen og utgifter til drift,
vedlikehold, utstyr, kurs, øvelser og evt. lagerleie dekkes av medlemskommunene i forhold til
folketallet. IUA utarbeider hvert år et budsjett der disse utgiftene fordeles mellom
medlemskommunene etter folketallet. De årlige utgiftene skal ikke overskride kr 3,00 pr.
innbygger. IUA skal ikke legge opp fond til å dekke utgifter i forbindelse med ulykker.
Investering i lett utstyr i enkeltkommuner dekkes av hver enkelt kommune.
Investering i tungt utstyr dekkes av fellesskapet etter fordelingsnøkkel som nevnt i første ledd.
Kommunene hefter kollektivt for låneopptak som delfinansiering av felles tungt utstyr.
Utgifter til aksjoner dekkes av skadevolder/forurenser. IUA evt. kommunen plikter selv å
søke dekning hos forurenser og sikre grunnlag for økonomisk krav mot denne. Dersom
forurenser ikke avsløres og utslippet har årsak i vanlig virksomhet i kommunen, skal
kommunen selv dekke et basisbeløp (egenandel) ved egeninnsats som for tiden tilsvarer kr
3.00 pr innbygger. Staten ved SFT dekker garanterer for utgifter utover dette og dersom det
akutte utslippet ikke skyldes vanlig aktivitet i kommunen.
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§ 8. Eiendomsrett til materiell.
Fellesmateriell som er anskaffet i forbindelse med tidligere og framtidig interkommunal
beredskap, er deltakende kommuners felles eiendom. Utstyr utover dette er den enkelte
kommunes eiendom.
§ 9. Godkjenning av beredskapsplanen.
Avtalen er gyldig når beredskapsplanen er godkjent av Statens Forurensningstilsyn.

Denne avtalen er utferdiget i 2 eksemplarer, hvorav ett eksemplar beholdes av kommunen og
ett beholdes av IUA-Vestfold, Sekretariatet.
Kommune/dato.........................................

.....................................................
Ordfører

Kommune:
Andebu kommune
Borre kommune
Hof kommune
Holmestrand kommune
Lardal kommune
Larvik kommune
Nøtterøy kommune

Godkj. Dato:
16.02.99
22.06.99
15.12.98
24.03.99
15.12.98
27.01.99
16.12.98

Tønsberg den..............................

...................................................
Brannsjef/Leder av IUA- Vestfold

Kommune:
Ramnes kommune
Sandefjord kommune
Stokke kommune
Tjøme kommune
Tønsberg kommune
Våle kommune

Godkj. Dato:
16.12.98
22.01.99
18.11.98
16.12.98
17.03.99
21.12.98

