
1 

 

 

 
I beredskap for miljøet 

 

  

 
 

BEREDSKAPSSTYRET IUA - 

DET INTERKOMMUNALE UTVALGET FOR VERN 

MOT AKUTT FORURENSNING - 

INVITERER DELTAKERKOMMUNENE  TIL 

 

 
 

 

ÅRSMØTE 

 På Tyrifjord hotell, Vikersund  

 
20. JUNI 2018 

 

              kl. 10.00    

 

Kompete
nt 

Ledels
e 



2 

 

 

 
I beredskap for miljøet 

 

 

FOR KOMMUNENE I BUSKERUD FYLKE OG  SANDE 

OG SVELVIK I VESTFOLD 

 

 

 

 

PROGRAM FOR ÅRSMØTET 

 
 

1.  VELKOMMEN 

 

2.  VALG AV MØTELEDER 

 

3.  ORIENTERINGSSAKER 

 

4.  ÅRSRAPPORT 2017 

 

5.  REGNSKAP 2017 

 

6. Revidert strategidokument for IUA Region 4 

 

7. ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2018 – JUSTERING 

 

8. INNKOMNE FORSLAG 

 

9.  ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2019 

 

 

 

Før årsmøtet: 

 

    Kystverket informerer om siste nytt. 
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SAK 3     ORIENTERINGSSAKER 
 
1. IUA øvelser i 2017 v/ Brannmester Pål Berge 

2. Samøvelse med IUA Indre Oslofjord 2018 

3. Kommunenes samarbeidsavtale (Fullmakt). 

4. Syrelekkasje ved Aass Bryggeri 

 
Beredskapsstyrets innstilling:      

 

Saken tas til orientering. 

     

 

 

SAK 4      ÅRSRAPPORT IUA 2017 
 

Beredskapsstyrets innstilling:      

Årsrapport IUA 2017 godkjennes 

 
ÅRSRAPPORT IUA 2017 
 

Etablering: 
Formelt ble det interkommunale utvalget for vern mot akutt forurensning (IUA) for 

kommunene i Buskerud fylke og Svelvik kommune i Vestfold etablert fra 1. januar 1998. IUA 

erstattet de interkommunale oljevernutvalgene (IKOU-ene) som tidligere hadde fungert. 

Samtlige kommuner i Buskerud og Svelvik kommune i Vestfold inngikk avtale om felles 

beredskap. Fra 1. juli 2003 ble beredskapsområdet utvidet til også å omfatte Sande kommune 

i Vestfold. Samt at Hof og Lardal kom med i 2014, men gikk tilbake til Vestfold IUA igjen 

den 31.12.2017 på grunn av kommunereformen 

 

Grunnlaget for etableringen ligger i Lov av 13. mars 1981 nr. 6 – "Forurensningsloven". I § 

43 heter det at "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 etter §§ 40-42. Forurensningsmyndigheten (SFT) har rett til å 

stille krav til den kommunale beredskapen. Dette er gjort for IUA for Buskerud fylke og 

Svelvik kommune i Vestfold og felles beredskapsplan er godkjent av Statens 

forurensningstilsyn den 29. juni 1998 og forutsatt iverksatt fra 15. februar 1999 og utvidet til 

også å omfatte Sande kommune i Vestfold fra 1. juli 2003. Det er Kystverket som har statens 

operative ansvar, mens Miljødirektoratet overvåker beredskapens administrative ansvar. 

 

IUA kan spille på samtlige ressurser i kommunene i hele regionen og samspille med IUA 

regioners ressurser. I forurensningssaker på sjøen er det stor sannsynlighet for at IUA-

apparatet i tillegg får assistanse fra Kystverkets avdeling i Horten. Det vises i denne 

forbindelse også til samarbeidsavtalen som har vært mellom IUA Buskerud og IUA Indre 

Oslofjord i forbindelse med aksjoner i Oslofjorden innenfor ansvarsområdet til IUA 

Buskerud. Denne er avviklet i 2014 og erstattet av en samarbeidsavtale som omfatter alle IUA 
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rundt Oslofjorden. Til slutt vises det til rundskriv TA 562 fra 1982 om «samarbeid mellom 

stat og kommuner ved oljevernaksjoner. Dette omtaler bl.a. støtte og garantiordninger.  

 

Årsmøtet: 
Årsmøtet avholdt årsmøte den 21. juni 2017 på Tyrifjord hotell, Vikersund og 9 av til 

sammen 23 kommuner var representert på årsmøtet. I tillegg møtte 7 representanter fra 

beredskapsstyret IUA samt en representant fra Kystverket. I møtet ble årsrapport og regnskap 

for 2016 behandlet samt justert årsplan for 2017 og budsjett og årsplan for 2018. 

Representantene som møtte fra kommunene godkjente regnskapet for 2017 og revisjonsfirma 

Buskerud Kommunerevisjon IKS hadde revidert regnskapet og fant at regnskapet var  ført i 

overensstemmelse med god regnskapsskikk. Buskerud Kommunerevisjon IKS er formell 

revisor for Drammensregionens brannvesen IKS som igjen er sekretariat for beredskapsstyret 

IUA. 

 

Den kommunale andelen på kr. 3,50,- pr. innbygger ble opprettholdt. Beløpet var forutsatt 

tilstrekkelig til normal drift av beredskapsstyret IUA, til delanskaffelse av materiell til 

områdepakkene og opplærings- og øvelsesbehov. Det forelå i utgangspunktet ikke statlige 

midler i 2017. Representantskapet ga beredskapsstyret IUA fullmakt til å disponere 

overskuddsmidlene fra tidligere år til materialanskaffelser, kurs og opplæring.  

 

Beredskapsstyret IUA: 

Beredskapsstyret IUA har i 2017 bestått av følgende representanter og vararepresentanter: 

 Politioverbetjent Glenn Rhoden  

 Havnedirektør Einar Olsen / maritim sjef Havnevesenet Ivar Vannebo 

 Brannsjef Torgeir Andersen / seksjonsleder Per Døviken 

 Brannsjef Rita Kirsebom  / avdelingsleder Rune Toverud 

 Brannsjef  Terje Reginiussen / Even Moan 

 Brannsjef Dag Botnen / Ingar Danielsen 

 Brannsjef Jon Kåre Jonsson  

 Thorgeir Bjerknes, Lier kommune  

 Willy Amundsen / Magne Roar Nordhus, Kongsberg Teknologipark 

 Ola Mossblad, Nynas as 

 Distriktsjef SF, Johan Audestad/Trine Therese Carlsen 

 Fylkesmannen: Gunhild Dalaker Tuseth / Hilde Sundt Skålevåg 

 

 

Beredskapsstyret IUA avholdt møter følgende dager i 2017: 

 15. februar 

 27. april 

 04. oktober 

 11.desember 

 

Årsplanens forutsetninger: 

1. Kurs og opplæring forutsettes i henhold til vedtatt plan for aktivitet. 

2. Økonomisk ramme som bygger på en ramme på kr.3,50,- pr. innbygger under 

henvisning til materiellbehovet og opplærings- og øvelsesbehovet. 

3. Driftsoverskudd fra 2016 kan benyttes til å styrke kurs/øvelser, til revisjon av 

beredskapsplanen som i henhold til opprinnelige forutsetninger skal oppdateres hvert 

4. år, samt innkjøp av utstyr etter revidering av utstyrspakker.   
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4. Årsplan for 2017 godkjennes. Styret gis mulighet for omprioriteringer innenfor den 

økonomiske ramme for 2017.  

 

Resultat i forhold til årsplanen: 

1. Kurs og øvelser er gjennomført etter oppsatt plan. 

2. All drift har funnet sted innenfor en økonomisk ramme på kr.3,50,- pr. innbygger.  

3. Det er ikke benyttet av driftsoverskuddet fra 2016. 

4. Årsmøtet i 2017 vedtok styrets forslag til omprioriteringer innenfor budsjettrammen 

for 2017 

 

 

 

Beredskapsstyret IUA har arbeidet med: 

 

Beredskapsstyret avsluttet i 2017 arbeidet med revidering av strategidokumentet. Dokumentet 

beskriver utfordringer IUA vil måtte håndtere i tiden fremover og tiltak for å håndtere disse. 

Arbeidet med å revidere dokumentet startet i 2016.  

 

Beredskapsstyret har også i 2017 prioritert opplæring av mannskaper i de 4 

”områdebrannvesen” for å ivareta tidligere vedtatt strategiplans intensjoner og målsettinger 

om kompetanseutvikling i IUA region 4. Disse fire er Kongsberg brann- og redning, 

Ringerike brann- og redning, Hallingdal brann- og redning IKS og Drammensregionens 

brannvesen IKS.  

På bakgrunn av øvelsestype og beliggenheten omfattes også Røyken og Hurum brannvesen 

denne øvelsesaktiviteten. Drammen Havn deltok på årets øvelser med 6 mannskaper og båten 

«Tjalve». 165 mannskaper er omfattet av øvingsaktiviteten i ovennevnte brannvesen i 2017. 

 

Antall øvelsesdager 2017 samt deltakere: 
 Dager Deltakere 

Drammen og Nedre Eiker  8 70 

Røyken 3 21 

Ringerike 4 26 

Kongsberg 4 15 

Sigdal  1 9 

Krødsherad 1 11 

Øvre Eiker  1 10 

Sande  1 10 

Svelvik  1 7 

Lier  1 6 

Ål 1 14 

Gol 1 15 

Hurum   1 15 

Havnevesenet Drammen  8 6 

Totalt antall deltakere  235 

 

Videre så har materiellkomiteen startet sitt arbeid i 2016. Dette har innledningsvis bestått i å 

kartlegge IUA utstyr som befinner seg rundt omkring i kommunene. Dette arbeidet fortsatte i 

2017. 
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Kurs, øvelser og opplæring 2017: 

 

Øvelsesaktivitet for mannskaper 

 Områdebrannvesen og deltidstasjoner i innlandet ble det øvet på et scenario hvor en 

tankbil lekket store mengder diesel fra parkeringsplass og ut mot åpent vann. Det ble øvet 

i akuttfasen og det ble brukt kommunal båt hvor dette var tilgjengelig samt IUA sin båt 

«Nordic Sea Hunter». Oppgaven ble å legge ut en sperrelense og dregge opp denne. 

Etterpå skulle oljen samles opp ved hjelp av VAB 1-6 Mini Foxtail, pumpe og lagertank. 

 

 Drammen og Nedre Eiker (som vertsbrannvesen) fikk en mer kompleks øvelse da 

øvelsesmålet var Skipet MV IOLI som ligger ved Drammen havn. Den inneholder ca 115 

tonn bunkersolje og har tatt inn vann i maskinrommet. Her var øvelsesmålene tredelt. Det 

skulle pumpes vann fra maskinrommet til en ballasttank på skipet, det skulle legges lenser 

(Boom Bag) for å hindre spredning av olje fra skipet utover i fjorden og det skulle brukes 

pumpemateriell for å pumpe olje fra sjøen/ elva til oppsamlingstanker på land eller om 

bord i båter. VAB 2-6 Foxtail ble benyttet i Havnevesenets båt Tjalve sammen med IUA’s 

båter. Det ble her øvet samvirke med Havnevesenets mannskaper. 
 

          Bilder: DRBV 

 

 

 
 

Øvelsesaktivitet for beredskapsstyret 

Beredskapsstyret gjennomførte 15.-16. februar et styreseminar på Kleivstua på Ringerike. 

Første dag hadde fokus på avslutning av arbeidet med revidering av strategidokumentet.  
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Andre dag av seminaret var viet til temaet «proaktiv ledelse og stabsmetodikk». Ivar Konrad 

Lunde (beredskapssjef i Bergen) var invitert til å forelese om temaet, samt at det ble 

gjennomført diverse oppgaver tilknyttet dette. 

 

 

 

IUA har avhendet: 

Det ble overført en del lenser fra IUA lager til noen kommuner uten at IUA var involvert i 

hendelsen. Dette ble fakturert den enkelte kommune. 

 

 

Utslipp i IUA region 4: 

Komm.nr: Kommune Ant: Priv: Bedr: Ukjent 

forur: 
Vann/ 

Sjø 

Land 

602 Drammen 20 6 8 6 9 11 

604 Kongsberg 4  1 3 1 3 

605 Ringerike 7 1 4 2 2 5 

612 Hole 1  1   1 

615 Flå 1  1   1 

616 Nes       

617 Gol 2  2   2 

618 Hemsedal 3  3   3 

619 Ål 1  1   1 

620 Hol 2  1 1  2 

621 Sigdal       

622 Krødsherad 1   1  1 

623 Modum 3 1 1 1  3 

624 Øvre Eiker 6 1 5  1 5 

625 Nedre Eiker 3  3   3 

626 Lier 6 3 1 2 2 4 

627 Røyken 3 2  1 2 1 

628 Hurum 8 1 4 3 1 7 

631 Flesberg 1 1    1 

632 Rollag       

633 Nore og 

Uvdal 

1  1   1 

711 Svelvik 1   1 1  

713 Sande 2   2 1 1 

                Sum 76      

Hendelser i 2017: 76 
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Det har vært 2 mer omfattende hendelser i 2017 som bør nevnes spesielt: 

 

Hendelse 1: Diesellekkasje Øvre Eiker 09.02.17 
 

Mannskaper fra Øvre Eiker, Nedre Eiker og Drammen håndterte i perioden 9. februar til 22. mars et  

større dieselutslipp ved Olje- og energisenteret i Hokksund. Utslippet ble forsiktig estimert til ca. 1000 

liter, men antas å ha vært betydelig større. 

 

Det var tett samarbeid med Olje- og energisenteret, forsikringsselskap, fylkesmann, kommune og  

geolog.  

 

 

 

Hendelse 2: Syrelekkasje ved Aass bryggeri 27.05.2017 

 

En tank på 1000 ltr. revnet og en tilsvarende tank ble skadet. Ca 600 ltr. syre rant ut i 

oppsamlingsbasseng. Sprut forårsaket søl på industrigulv og oppsamlingsbasseng går i 

oppløsning. Syra reagerer med maskinkonstruksjoner og epoxymaling på gulv og danner 

nitrøse gasser. Dette medførte omfattende bruk av kjemikaliedykkere. 

DRBV håndterte hendelsen i samarbeid med: Giftinformasjonssentralen, Vestviken 110 

sentral, Oslo 110 sentral, brigadesjef OBRE, CBRNE-senteret, CBRNE enhet v/Ulevål 

sykehus, Industrivernet Ass bryggeri, Raufoss brann- og redning, Sivilforsvaret samt ulike 

aktører. 

 

 

Bilder: Joakim Fjeldli/Drm24) 
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Bilder: DRBV 

 

 

 

 

 

Sluttkommentar:   

Det har vært et år med en langvarig hendelse (utslippet i Øvre Eiker 9. februar) og en 

kompleks hendelse (Aass Bryggeri 27. mai). For øvrig  så var året 2017 et relativt rolig år rent 

forurensningsmessig. Som tidligere år konstateres det fortsatt at veiene i regionen er utsatt for 

trafikkulykker hvor biler med farlig stoff er innblandet.  

 

Beredskapsstyret IUA har i 2017 konsentrert virksomheten om fornyelse av IUA og 

iverksetting av tiltak for å nå målsettinger som er beskrevet i vedtatt strategiplan.                

Disse målsetningene er nådd og beredskapsstyret avsluttet i 2017 arbeidet med å revidere 

gjeldende strategiplan.                                                                                                               

Dette for å ivareta de krav som vil stilles til IUA som beredskapsorganisasjon i fremtiden.  

 

IUA Buskerud har i 2017 et overskudd stort kr.16.955,45 i forhold til budsjettert.              

Forøvrig har beredskapsstyret IUA benyttet de budsjettmessige rammene som 

representantskapet har gitt.  

 

Akkumulert egenkapital i IUA er pr. 31.12.2017 kr. 2.246.989,68 som er overført til 2018 i 

regnskapet. Akkumulert egenkapital innbefatter også avskrevne midler til investert utstyr og 

materiell, som for eksempel IUAs båt, Njord. 

 

20.06.2018           

             Torgeir E. Andersen  

            leder av beredskapsstyret IUA 
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SAK 5                      REGNSKAP 2017 
 

Beredskapsstyrets innstilling: 

Revisors beretning tas til orientering. 

Regnskap 2017 godkjennes. 
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Forklaring til regnskap 2017: 

Post: 

10505: Styremedlemmer honoreres med kr.500,- pr.møte. Omfatter også etterslep fra 2016. 

11009: Dekker kostnader til for DRBV som sekretariat og vertsbrannvesen for IUA 

11209: Div. materiell, lenser, kjemikalieverndrakter, 2 stk. beredskapshengere 

11501: Øvelser (omfattende øvelser i 2017), seminarer (2 dager for beredskapsstyret).  

11508: Dekker kostnader for Drammen Havn ved øvelser 2017. 

11908: Leie av lager ved Drammen Havn. 

11959: Lisens VHF og Ice-Net. 

12308: Diverse vedlikehold båt (Njord) og annet utstyr. 

12708: Revisor. 

12709: Planlegging og gjennomføring av øvelser ihht. avtale med DRBV 

16209: Utfakturert div. forbruk samt refusjon fra Kystverket i forbindelse med øvelser. 

16509: Utfakturert forbruk. 

17009: Fra kommuner 

 

 

 

 

 

SAK 6 Revidert strategiplan, IUA Region 4 
 

Beredskapsstyrets innstilling: 

Årsmøtet tar revidert strategidokument til orientering. 

 

I årsmøtesak 3/2017 ble årsmøtet orientert om arbeidet med justering av strategidokumentet. 

Oppnådde mål ble presentert opp mot strategidokumentets satsningsområder. Årsmøtet blir 

presentert revidert strategiplan under behandlingen av saken. Revidert strategidokument er 

vedlagt årsmøtesakene. 

 

 

 

 

SAK 7 ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2018 - JUSTERING 
 

Beredskapsstyrets innstilling: 

Justert årsplan for 2018 godkjennes. Styret gis mulighet for omprioriteringer innenfor den 

økonomiske ramme for 2018.  

Styret gis fullmakt til å disponere overskuddsmidlene fra tidligere år til eventuelle 

ekstraordinære innsatser, materialanskaffelser, kurs og opplæring  

 

 

Opprinnelig årsplan 2018: 

Målsettingen er å videreføre arbeidet med de fokusområdene som strategiarbeidet har lagt opp 

til, samt i størst mulig grad tilpasse aktivitetene etter endrede forutsetninger og 

beredskapsplan.  
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Dette innebærer prioritering av kompetansehevende tiltak som øvelser osv. med fokus på 

områdebrannvesen, samt lignende bidrag til det enkelte brannvesen i den grad det er mulig å 

organisere. 

 

Videre er det en målsetting å øve beredskapsstyret med utgangspunkt i ELS (enhetlig 

ledelsessystem) og egen beredskapsplan. Det forventes også at beredskapsstyret vil bli øvet av 

KYV. 

 

Beredskapsstyret har vedtatt å leie transportkapasitet (en lastebil) i forbindelse med øvelser og 

aksjoner for å dekke IUAs behov for transport til planlagte oppdrag og daglige hendelser. 

Årskostnaden er dekket inn i 2018-budsjettet.  

 

Det er lagt inn i budsjett for 2018 leie av instruktør for å utdanne og øve mannskaper i IUA 

sine 4 områdebrannvesen samt mannskaper i Røyken og Hurum brannvesen. Det foreslås en 

omfordeling innenfor budsjett fra planlagt øvelsesaktivitet til å dekke kostnader ved 

utarbeidelse av miljørisikoanalyse og tiltakskort. 

 

Alle 4 områdebrannvesen har utstyr til bekjempelse av akutt forurensning lagret på tilhengere. 

Tilhengerne i Hallingdal og på Ringerike var av eldre og lite funksjonell type og ble byttet ut i 

2017. Alle fire områdebrannvesen har nå tilnærmet identiske hengere og utstyr.  

 

 

 

Justert driftsbudsjett 2018: 

 

Forklaring til justert driftsbudsjett 2018: 

Post: 

10809: Styremedlemmer honoreres med kr.500,- pr.møte 

11009: DRBV er sekretariat for IUA. Posten dekker kostnader i denne forbindelse. 

Post  Opprinnelig 

2018 

Justert  

2018 

10809 Godtgjørelse styret 25000 25000 

10991 Arbeidsgiveravgift 4000 4000 

11009 Annen kontorkostnad 131000 131000 

11209 Materiellinnkjøp 155000 155000 

11501 Årsmøte/div. møteutgifter 30000 30000 

11501 Etterutdannelse, kurs, seminarer o.l. 188000 187180 

11708 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 12000 12000 

11853 Forsikringer Njord 7000 3500 

11959 Lisenser, datakom. Samband 25000 25000 

12204 Leie av lastebil. Leieavtale med DRBV 30000 30000 

12308 Vedlikehold utstyr og inventar (båt, lager) 40000 40000 

12708 Annen ekstern tjeneste. Øv.ledelse 400000 400000 

15901 Avskrivning transportmidler 51400 51400 

18509 Ref. eierkommuner -1047000 -1042680 

    

19901 Avskrivninger transportmidler-motkonto -51400 -51400 

                                  Over / underskudd 0 0 
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11501: Justert opp mot post 11853 
18509: Justert for endring i folketall samt at Hof og Lardal kommuner er ute av IUA    

Buskerud. 

11853: Forsikring av Njord (IUA båt) dekkes 50% av IUA og 50% av DRBV 

12708: Posten skal dekke innleie av ekstern bistand til planlegging, gjennomføring og 

evaluering av øvelser. For å dekke inn kostnader ved innleie av ekstern bistand til 

gjennomføring av miljørisikoanalyse og tiltakskort så foreslås det å benytte kr.0,2 mill. av 

denne posten til dette formålet i 2018.  

Arbeidet med miljørisikoanalyse og tiltakskort er helt i startfasen og omfanget av prosjektet er 

derfor noe usikkert. 

 

 

SAK 8  INNKOMNE FORSLAG 
 

Det er sendt melding til alle valgte representanter med oppfordring om å melde inn saker. 

Fristen ble satt til 18. mai 2018. 

 

Det var ikke meldt inn saker innen ovennevnte frist. 

 

 

SAK 9  ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2019. 
 

Beredskapsstyrets innstilling: 

Årsmøtet godkjenner årsplan og budsjett for 2019. 

Videre forutsetter Årsmøtet at budsjettet bygger på en ramme på kr. 3,50 pr. 

innbygger under henvisning til materiellbehovet, opplærings- og 

øvelsesbehovet og revidert beredskapsplan. 

Styret gis fullmakt til å disponere overskuddsmidlene fra tidligere år til 

eventuelle ekstraordinære innsatser, materialanskaffelser, kurs og opplæring  
 

 

Saksopplysninger: 

Budsjett for 2019 er utarbeidet for å ivareta strategiplanens intensjoner om at IUA region 4 

skal være på et ønskelig og kravbestemt nivå på utstyr og kompetanse for å takle større 

innsatser rettet mot akutt forurensning. 

Budsjett 2019 vil også synliggjøre IUAs satsning på tilpasning til ny forskrift, revisjon av 

eksisterende planverk og miljøsårbarhetsanalyse. Dette medfører at øvelsesaktiviteten justeres 

noe ned i 2019. 

 

 

Budsjett 2019 

Post  Justert  

2018 

  

2019 

10809 Godtgjørelse styret 25000 25000 

10991 Arbeidsgiveravgift 4000 4000 

11009 Annen kontorkostnad 131000 131000 

11209 Materiellinnkjøp 155000 155000 
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Kommentar til budsjettforslaget: 

Post: 

10809: Styremedlemmer honoreres med kr.500,- pr.møte 

11009: DRBV er sekretariat for IUA. Posten dekker kostnader i denne forbindelse. 

11209: Innkjøp lenser, kjemikaliedrakter, div.materiell 

12204: Dekker fast årlig sum og variabel bruk. 

18509: Justert for endring i folketall samt at Hof og Lardal kommuner er ute av IUA    

Buskerud. 

11853: Forsikring av Njord (IUA båt) dekkes 50% av IUA og 50% av DRBV 

11959: Dekker lisenser og bruk på Ice-Net og VHF på båt. 

12708: Posten skal dekke innleie av ekstern bistand til planlegging, gjennomføring og 

evaluering av øvelser. For å dekke inn kostnader ved innleie av ekstern bistand til 

gjennomføring av miljørisikoanalyse og tiltakskort så foreslås det å benytte kr.0,3 mill. av 

denne posten til dette formålet i 2019.  

Det er knyttet noe usikkerhet til omfanget av innleie og derav kostnader i forbindelse med 

utarbeidelse av miljørisikoanalyse og tiltakskort. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Til sak 5: Revidert strategiplan for IUA Region 4. 

11501 Årsmøte/div. møteutgifter 30000 30000 

11501 Etterutdannelse, kurs, øvelser, seminarer osv. 187180 187180 

11708 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 12000 12000 

11853 Forsikringer Njord 3500 3500 

11959 Lisenser, datakom. Samband 25000 25000 

12204 Leie av lastebil. Leieavtale med DRBV 30000 30000 

12308 Vedlikehold utstyr og inventar (båt, lager) 40000 40000 

12708 Annen ekstern tjeneste.  400000 400000 

15901 Avskrivning transportmidler 51400 51400 

18509 Ref. eierkommuner -1042680 -1042680 

    

19901 Avskrivninger transportmidler-motkonto -51400 -51400 

                                  Over / underskudd 0 0 


