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/ Kommunestyret  

 

Rådmannens innstilling: 

 

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Aremark kommune vedtas. 

 

 

Vedlegg: 

Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse for Aremark kommune. 

 

Sammendrag: 

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Aremark kommune (helhetlig ROS) er det styrende 

dokument som på strategisk nivå som skal avdekke trusler mot befolkningens liv og helse, miljøet, 

samfunnets økonomi, og hvor vi er sårbare. 

 

Helhetlig ROS kap. 1.2. gir rådmannen fullmakt til å revidere dokumentet, men vesentlige endringer 

legges frem for kommunestyret.   

 

I og med at landbruk og skogbruk er markante innslag i næringslivet er en del forhold knyttet til dette 

viet noe større oppmerksomhet. 

 

Helhetlig ROS beskriver analyseobjekter, metode, fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering på mange 

områder, risikobilde samt risikoreduserende og konsekvensreduserende tiltak. 

 

Saksopplysninger: 

Hjemmel for helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse er lov om kommunal beredskapsplikt, sivile 

beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 14, og forskrift til denne § 2, a), b), c), d), 

e), og f).  

 

Aremark kommune fikk i vår varsel om tilsyn og krav om å levere helhetlig ROS til Fylkesmannen i 

løpet av mai måned.  Vi opplyste i den forbindelse at dokumentet skulle fremmes for politisk 

behandling, og vi tok forbehold om endringer.  
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Fra rådmannens side var det hensiktsmessig å avvente politisk behandling av den helhetlige risiko og 

sårbarhetsanalysen til det kom tilbakemelding fra Fylkesmannen om dokumentet, slik at det kunne 

fremmes uten avvik.  Vi er imidlertid muntlig gjort kjent med at ett kommende avvik vil være 

manglende politisk behandling av dokumentet.  Som nevnt ovenfor ble det ved oversendelsen av 

dokumentet til Fylkesmannen gjort uttrykkelig oppmerksom på at det ville bli behandlet politisk når 

Fylkesmannens tilbakemelding forelå. 

 

Siden det er usikkert når tilbakemeldingen fra Fylkesmannen kommer velger rådmannen å fremme 

helhetlig ROS nå og lukke eventuelle avvik når de måtte komme.   

 

Vurdering: 

Helhetlig ROS er ment som et bruksdokument som ikke bare er styrende for andre forhold, men som 

også må undergis nødvendig revisjon også når for eksempel nye kommuneplaner endrer forutsetninger.  

 

Konklusjon: 

Helhetlig ROS er ikke bare lovpålagt, men et nødvendig dokument som kan bidra til et sikrere 

Aremarksamfunn. Rådmannen anbefaler derfor at Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Aremark 

kommune vedtas. 
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1. INNLEDNING	

1.1. Generelt	
Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) for Aremark kommune er det styrende 

dokumentet som på et strategisk nivå skal avdekke trusler mot befolkningens liv og helse, 

miljøet og samfunnets økonomi og hvor vi er sårbare.  En slik analyse kan ikke fange opp alle 

fremtidige hendelser, men må bygge på tidligere erfaringer og vurdering av kjente og 

oppståtte fenomener som kan utgjøre fremtidige trusler. Intet planverk kan demme opp for alt 

som kan inntreffe. Noen hendelser vil også være av en slik natur og størrelse at det må foretas 

strenge prioriteringer. Enkelte ressurssterke grupper må ved ekstreme hendelser derfor klare 

seg selv. Vi kan imidlertid gå ut fra at Aremark kommune antagelig er mer robust enn mange 

andre samfunn. Dette handler om både beliggenhet, geografiske forutsetninger og kultur.   

Aremark kommune gjennomførte i perioden 2011 til 2013 et samfunnssikkerhetsprosjekt 

sammen med Marker og Rømskog. Et hovedmål i dette prosjektet var helhetlig risiko og 

sårbarhetsanalyse i form av ett dokument for hver kommune etter samme mal.   

Det har fra starten vært et poeng at planen ikke måtte bli voluminøs. Noen kan derfor savne at 

enkelte områder ikke er behandlet. Der det allerede har blitt utarbeidet relevante dokumenter, 

er det henvist til disse.  

1.2. Gjennomføring,	oppdatering	og	virkning	for	annet	planverk	
Kommunestyret vedtar helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse som et overordnet 

styringsdokument, ikke bare for beredskapsplanlegging, men dokumentet skal legges til grunn 

for samfunnsplanlegging, arealplanlegging og utbygging. Helhetlig risiko og 

sårbarhetsanalyse skal oppdateres av rådmannen dersom forutsetninger endres eller minst en 

gang pr. år. Ved vesentlige endringer behandler kommunestyret helhetlig ROS. 

1.3. Styrende	forhold	for	utvikling	av	risiko‐	og	sårbarhetsanalysen	
Samarbeidsprosjektet involverte beredskapsansvarlige, brannsjef, fagfolk og administrasjon 

for øvrig med tilknytning til alle tre kommunene. Utover dette har Østfold politidistrikt, 

Mattilsynet, Fylkesmannen, privatpersoner og næringsdrivende blitt involvert. Forhold 

utenfor kommunegrensen som kan påvirke oss har blitt tatt opp med beredskapsansvarlig i 

angjeldende kommuner. 
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1.4. Hjemler	og	referanser,	Øvrig	underlagsdokumentasjon		
Hjemmel for helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse er lov om kommunal beredskapsplikt, sivile 
beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 14, og forskrift til denne § 2, a), 
b), c), d), e), og f).   

Elementer fra fylkes-ROS for Østfold og strukturer fra andre kommuners helhetlig ROS, 
Nasjonalt risikobilde 2013 og sluttrapport etter Inter-Reg-prosjektet ”Grensestrategisk 
Krisehåndtering, Norge – Sverige” har blitt brukt i Aremark kommunes helhetlige risiko og 
sårbarhetsanalyse.  

1.5.				 Mye	brukte	forkortelser	og	aktuelle	definisjoner		
1.5.2. Mye brukte forkortelser 

ROS   = Risiko Og Sårbarhetsanalyse 

DSB   = Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

BLEVE  = Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion (= kraftig gassekplosjon) 

 

1.5.3. Aktuelle definisjoner 

Begrep Definisjon 

Akseptkriterium Strengeste kriterium basert på regelverk eller teori som legges til grunn 

for aksept av risiko 

Analyseobjekt Geografisk område, teknisk løsning, faktorer knyttet til miljømessige, 

menneskelige og organisatoriske systemer og som underkastes analyse 

Fare (el. trussel) Betingelser som kan medføre uønsket hendelse 

Konsekvens Mulig følge av uønsket hendelse 

Sannsynlighet Den hyppighet (frekvens) vi kan gå ut fra at en hendelse inntreffer med 

Risiko Risiko = Sannsynlighet X Konsekvens (mest brukt) 

Risikoanalyse Metode for å vurdere ulike risiki. Kartlegger uønskede hendelse, 

årsaker og konsekvenser 

Sannsynlighet Skjønnsmessig vurdert eller statistisk opptredende frekvens for 

hendelse 

Sårbarhet Svak eller manglende evne til å stå i mot virkninger av hendelse eller 

tilsvarende liten evne til å gjenopprette normal drift 

Uønsket hendelse Farlig eller truende hendelse med konsekvens som kan føre til tap av 

liv, skade på miljø, økonomisk tap eller annen følgeskade   
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2. BESKRIVELSE	AV	ANALYSEOBJEKTER	

2.1.			 Om	analyseobjektet	
2.1.2. Aremark kommune 

Aremark kommune er i hovedsak objektet for analysen og kommunesenteret Fosby med 

omkringliggende funksjoner er kommunens tetteste befolkede område og knutepunkt for 

kommunens infrastruktur.  Fordi Aremark har et markant innslag av landbruk er forhold 

knyttet til dette fått noe mer plass enn andre forhold.  

Aremark kommune har ca. 1400 innbyggere og et samlet areal på 322 km2. Av dette er 261 

km2 eller (81 %) km2 skogsareal. Haldenvassdraget renner på langs av kommunen sammen 

med tilhørende sjøer. Stora Le som grenser mot Sverige i øst er også en del av sjøsystemet. 

FV 21 til Halden og Marker går på langs av kommunen, andre viktige veier er fv. 124 til 

Rakkestad via Strømfoss og fv. 864 til Bjørkebekk og videre mot grensen til Sverige  

 

2.1.3. Utenfor kommunegrensen 

Utenfor kommunegrensen er elkraftforsyning og veiforbindelse viktige forhold. Forhold som 

omhandler storulykke i andre kommuner er vurdert. Gjennom det interkommunale prosjektet 

om samfunnssikkerhet og ”Grensestrategisk Krisehåndtering, Norge – Sverige” har det 

fremkommet forhold som vi ikke hadde kunnet behandle fordi de ellers ikke hadde vært kjent 

for oss.  
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3. METODE	

3.1.	 	Metodevalg	for	analyse	
Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse for Aremark er gjennomført etter prinsipper anerkjent av 

DSB og Fylkesmannen. Analysen er kvalitativt anlagt selv om det er tatt med flere forhold 

som er vurdert.  

3.2.	 	Sårbarhetsvurdering	
NS 5814:2008 definerer sårbarhet slik:  

”Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en uønsket hendelse og til å 

gjenopprette sin opprinnelige tilstand eller funksjon etter hendelsen”. Sårbarhet er altså det 

motsatte av robusthet. 

3.2.		 Kategorisering	av	sannsynlighet	og	konsekvens	
Hver enkelt hendelse gis en særskilt analyse. Analysen skal søke å klargjøre årsaker og 

hendelsesforløp og resultatet av dette sammen med statistikk eller kjennskap til hyppighet 

dannes det et grunnlag for å si noe om sannsynlighet. Gjennom kvalitative vurderinger får vi 

tilsvarende forutsetninger for å fastslå konsekvens.  

3.3.		 Vurdering	av	risiko	
I mange tilfeller kan vi som et hjelpemiddel, tallfeste sannsynlighet og konsekvens. Når vi 

definerer risiko som produktet av sannsynlighet og konsekvens har vi satt et nivå på mulig 

risiko 

3.4.		 Sårbarhetsreduserende	tiltak	
Trenden vil muligens gå i retning av å redusere sårbarhet og ”minske” trusselutsatte mål. 
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4. FAREIDENTIFIKASJON	OG	SÅRBARHETSVURDERING	

4.1.			 Robusthet	vs.	Sårbarhet		
4.1.2. Robusthet 

Aremark kommune er ikke særlig utsatt for ekstremvær. Kommunen har heller ikke de 

flomproblemene vi kan se andre steder. Vi har heller ingen særlige problemer med NC-leire 

(normalkonsolidert leire = leire avsatt under havbunn og ikke utsatt for isbretrykk) som kan 

skape problemer med kvikkleireras. 

Alternative veier til hovedveiene finnes i kommunen. 

De fleste husholdninger har mulighet for vedfyring og Aremark har en dugnadsånd og kultur 

for frivillig innsats. Dette er forhold som sannsynligvis har stor betydning for hvordan 

samfunnet kan takle en krisesituasjon. 

4.1.3. Sårbarhet 

Nærhet til svenskegrensen kan umiddelbart øke risiko for spredning av smittsom sykdom. 

Hovedferdselsårene blir også brukt til transport av farlig gods. Tunge, utenlandsregistrerte 

vogntog i dårlig stand med mange uskikkede førere bidrar til forhøyet risiko. 

Vannforsyningen til Aremark er grunnvann og til dels overflatevann, pga. plasseringen av 

vannkilden så er risikoen for akutt forurensing redusert.. Det er i 2013 gjort en ROS analyse 

med fokus på Store Blanketjern som vannforsyningskilde. Den er godkjent av Mattilsynet. 

  

4.2.		 Eksisterende	og	mulig	fremtidige	risiko	sårbarhetsfaktorer,	i	og	utenfor	
kommunen	

Aremark kommune vil sannsynligvis kunne være et relativt robust samfunn i fremtiden. 

Aremark kommune har i dag fjernvarme som har biobrensel som energikilde. Reservekilde er 

propan (LPG). 

  

		 4.3.		 Dynamiske	virkninger	av	flere	sårbarhetsfaktorer	
En hendelse har som regel mer enn en enkelt årsak. En hendelse får også sannsynligvis mer 

enn en konsekvens og vi må regne med at flere hendelser kan sammenfalle eller bidra til en 

hendelsesrekke. Bortfall av elkraft betyr ikke bare at panelovnene ikke virker, men vi kan i de 
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fleste tilfeller umiddelbart ikke bruke internett og etter relativt kort tid har det meste som ikke 

kan sveives i gang sluttet å fungere. 

					4.4.						Sårbarhet:	Smittsomme	sykdommer	
Det vises til Aremark kommunens smittevernplan hvor hver av kapitlene er omtalt for seg; 

4.4.2. Pandemisk influensa  

Det vises til smittevernplanens kap 8 i henhold til helsedirektoratets veileder for 
beredskapsplan for endemisk influensa 

4.4.3. Mat og vannbårne sykdommer 

Viser til kommunens smittvernplan kap 7.1 og videre samarbeid med sykehus og mattilsyn 

4.4.4. Legionella 

Det vises til smittevernplanens kap.7.4. Kommunen er vurdert med hensyn til mulige 
smittekilder.  Det er ingen kjøletårn, scrubbere eller kunstisbaner i kommunen. 

4.5. 	Sårbarhet:	Dyrehelse	og	plantesykdommer	
Det er relativt lite dyrehold i landbruksnæringen i Aremark kommune og derfor en tilsvarende 

liten risiko for utbrudd av smittsomme dyresykdommer.  Mattilsynet er ansvarlig etat for 

dyrehelse og plantesykdommer og har beredskapsplaner for alle punktene om dyrehelse og 

plantesykdommer. Mattilsynet er innrettet som en beredskapsorganisasjon og setter aldri 

krisestab som mange andre etater, men skalerer beredskapsnivået og innsatsen etter hva 

situasjonen krever.  

 

Kommunens rolle blir å forholde seg til Mattilsynets bestemmelser og bidra med et 

hensiktsmessig samarbeid som letter arbeidet med å begrense utbrudd av smittsomme dyre- 

eller plantesykdommer. Mattilsynet er alltid i beredskap og forhold som kommer inn under 

Mattilsynets ansvarsområde skal uten opphold meldes til tlf. 22 40 00 00. 

 

4.5.2. Munn- og klovsyke 

Ekstremt smittsom virussykdom som angriper husdyr som storfe, sau, geit, gris og ville 

klovdyr. Smitten kan overføres til mennesker, men gir ikke mer enn milde influensaliknende 

symptomer.   
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4.5.3. Fugleinfluensa 

Skyldes et mutert virus som i første rekke rammer høns og ender. Det har tidligere vært sterk 

internasjonal frykt for at dette muterer til zoonoser som igjen kan smitte store 

befolkningsgrupper. Andre etater enn Mattilsynet må medvirke i tilfelle utbrudd. 

4.5.4. Newcastle desease 

Virussykdom som rammer fjørfe, men som kan overføres til mennesker. Andre etater enn 

Mattilsynet må medvirke i tilfelle utbrudd. 

4.5.5. Blåtunge 

Blåtunge er en virussykdom som rammer drøvtyggere. Sykdommen smitter ikke direkte 

mellom dyr, men viruset overføres fra dyr til dyr med insektet sviknott. Blåtunge har de siste 

to årene fått stor oppmerksomhet på grunn av omfattende utbredelse i Europa. Sykdommen 

smitter ikke til mennesker. 

4.5.6. Rabies 

Virussmitte som kan ramme pattedyr og som overføres via bitt og spytt. Smitter ikke gjennom 

hel hud, men kan smitte mennesker, for eksempel gjennom hundebitt. Dødelig hvis ikke 

vaksine eller tidsnok behandling er administrert.  

4.5.7. Svineinfluensa 

Relativt alminnelig sykdom hos griser. Skyldes A-virus og kan noen ganger være dødelig. 

Vanligvis ikke farlig for mennesker, men WHO vurderer svineinfluensa som en tenkelig årsak 

til menneskelig influensa. 

4.5.8. Plantesykdommer 

Plantesykdommer og skadedyr ødelegger årlig minst en tredjedel av verdens matvare- og 

planteproduksjon. Kampen mot disse skadegjørerne er derfor svært viktig. I moderne 

plantedyrking legges hovedvekten på forebyggende tiltak slik som god plantekultur, bruk av 

resistente sorter, vekster tilpasset klimaet på dyrkingsstedet, vekstskifte og bruk av friskt 

sykdomskontrollert plantemateriale. Sykdommer forårsaket av virus, phytoplasma og 

bakterier lar seg bare bekjempe på denne måten, men sopp kan i tillegg bekjempes med 

kjemiske og biologiske soppmidler, både som forebyggende tiltak og med sprøyting for å 
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bekjempe pågående angrep. Potetcystematode (potetål) og noen soppsykdommer som rammer 

korn kan være et tilbakevendende fenomen i Aremark kommune. 

 

4.6. Sårbarhet:	Kritisk	infrastruktur	
4.6.2. Svikt i forsyning av elkraft, lengre varighet, større geografisk område  

Elkraft er den enkeltstående innsatsfaktoren som samfunnet er mest avhengig av. Aremark 

kommune skal der det er mulig, påvirke til at produksjon og overføring elektrisk kraft er så 

robust og pålitelig som mulig. Aremark kommune skal ha planer for lengre bortfall av elkraft 

som et minimum prioriterer svake grupper (eks. eldre, uføre) og sørge for minst ett sted med 

reservestrøm som kriseledelsen kan bruke. Aremark kommune skal samarbeide med Østfold 

Energi AS og Hafslund ASA om best mulige løsninger.   

4.6.3. Svikt i forsyning av vann, lengre varighet større, geografisk område  

 Plan for distribusjon av drikkevann iverksettes ved svikt i vannforsyning..  

4.6.4. Svikt i avløpshåndtering, lengre varighet, større geografisk område  

Kan føre til akutt forurensing. Planer i regi av Aremark kommune og IUA. 

4.6.5. Svikt i fremkommelighet veg, hovedferdselsåre 

 Østfold fylkeskommune er eier av hovedferdselsårene og har ansvaret fv. 21. Fv. 21 har blitt 

sperret av oversvømmelse på grunn av kraftig regnvær over kort tid. I alle disse tilfellene var, 

eller ville det vært mulig med omkjøringsveier. Dette er imidlertid eksempler på hendelser det 

ikke nødvendigvis vil være lett å forutse og understreker behovet for at ROS-analyser og 

registrering av ”nestenhendelser” er viktige kontinuerlige prosesser for å bedre 

samfunnssikkerheten. 

4.6.6. Svikt i elektronisk infrastruktur, brudd i telekommunikasjon - lengre varighet 

Elektronisk kommunikasjon og telefoni er noe av de mange funksjonene som blir slått ut ved 

lengre tids strømbrudd. Aremark kommune skal der det er mulig, påvirke at elektronisk 

infrastruktur bygges og oppgraderes slik at det blir en minst mulig sårbar innsatsfaktor. 

Aremark kommune skal ved valg av elektronisk infrastruktur forutsette at det velges robuste 

fremfor mindre robuste løsninger.  
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4.7. Sårbarhet:	Akutt	forurensing	
4.7.2. Akutt forurensing av vassdrag eller innsjø 

Ivaretatt av eget brannvesen og IUA. Særskilt ROS-analyse foreligger. Kan få følgeskader for 

vannforsyning. Beredskapsplan foreligger. 

4.7.3. Akutt forurensing på land 

Ivaretatt av eget brannvesen og IUA. Særskilt ROS-analyse foreligger. Kan også få 

følgeskader for vannforsyning. Beredskapsplan foreligger. 

4.7.4. Vogntogvelt, farlig gods 

Særskilt ROS-analyse foreligger. Politiets ansvar. Aremark kommune må kunne bistå i tilfelle 

evakuering eller annet. 

4.8. Sårbarhet:	Brann	og	eksplosjonsfare	
Brannvesenet v/ brannsjefen har særskilte fullmakter delegert fra kommunestyret via 

rådmannen. Med mindre det er fare for liv og helse ved brann, har alltid brannvesenet styring 

og ledelse over hendelsen. Kommunens kriseledelse støtter brannvesenet på samme måte som 

den støtter for eksempel politiet ved en hendelse som krever dette. 

4.8.2. Brann i bolig eller industri 

Brannvesenet har nødvendig beredskap og er godkjent av DSB. Det er i henhold til 

regelverket samarbeid med andre organisasjoner og kommuner, også i Sverige.  

4.8.3. Eksplosjon, eks. BLEVE, eksplosjon ifbm. lagring og transport av sprengstoff  

Eksplosjon ved transport av flytende gass eller sprengstoff kommer ikke inn under 

storulykkeforskriften, men ADR/RID-direktivene som gjelder transport av farlig gods. På vei 

gjelder ADR-direktivet. Storulykkeforskriften gjelder for faste installasjoner. Konsekvensen 

av dette er at hendelsens omfang kan i prinsippet bli den samme, men vi vet ikke hvor en 

hendelse med farlig gods inntreffer.  

4.8.4. Skogbrann 

Selv om Aremark brannvesen har de nødvendige planer, avtaler med andre brannvesen, 

sivilforsvar, mannskap og utstyr, vil en større skogbrann ikke bare ramme den enkelte 

skogeier. En større skogbrann er en hendelse som kan bli en formidabel trussel ikke bare i 

øyeblikket, men også som en langsiktig skade på miljø og økonomi i samfunnet. Det er derfor 
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viktig at oppmerksomheten om at dette er en hendelse som kan ramme oss holdes ved like 

gjennom oppdaterte planer og forebyggende arbeid. 

4.8.5. Annet særskilt behov for utrykking 

Ved leteaksjoner, redning eller andre anledninger rykker brannvesenet ut etter anmodning fra 

politiet. 

4.9.		Sårbarhet:	Atomulykker,	radongass	og	annen	ioniserende	stråling,	
elektromagnetisk	stråling		

 

4.9.2. Radioaktivt nedfall 

Aremark kommunes plan for atomberedskap og tiltakskort følges 

4.9.3. Fare for spredning av radioaktivitet som følge av ulykke eller kriminell handling. 

Radioaktivt materiale transportert mellom Halden og Kjeller ansees ikke som noen trussel. 

Dette er medtatt i beredskapsplaner. Aremark kommunes plan for atomberedskap og 

tilpassede tiltakskort følges. 

4.9.4. Radongass 

Radongass er lite kartlagt i Aremark kommune, men verdier over tiltaksgrensen i bolighus er 

registrert. Utover dette ansees fenomenet p.t. ikke som et stort folkehelseproblem i 

kommunen. Byggforskriftene  ivaretar nye bygg, og uansett er det byggherre og byggeiers 

ansvar. 

4.9.5. Annen elektromagnetisk stråling 

Elektromagnetisk stråling er forbundet med mange myter og forestillinger som ikke er helt 

korrekte. Stråling fra det elektromagnetiske spekter spenner fra langbølget stråling og 

radiobølger via varmestråling og synlig lys til gammastråling og kosmisk stråling (radioaktiv 

stråling). Skader kan oppstå når bølgelengden blir liten. El-overfølsomhet er en ikke-

eksisterende diagnose. Den ikke-ioniserende elektromagnetiske strålingen fra for eksempel 

trådløse nettverk eller mobiltelefoner i Norge er ifølge Statens strålevern ufarlig. 

Elektromagnetisk stråling kan forstyrre radiokommunikasjon eller mobiltelefoni. 

Solflekkaktivitet kan virke svært forstyrrende på radiosignaler og elektronisk utstyr. 

Gammaglimt er relativt sjelden, siden det også er retningsbestemt, men kan med stort omfang 
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slå ut elkraftspredenett og kommunikasjon. Gammaglimt kan treffe med dødelig styrke uten 

at det til nå er noe reell mulighet til å beskytte en befolkning. 

		 4.10.		 Sårbarhet:	Flom,	skred	og	setninger	
4.10.2 Flom 

Vannstandstigning i Aremarksjøen og i Aspern kan forårsake at veier langs sjøene kan 

oversvømmes, at noen hus kan få vannskade. Flom kan medføre erosjon og utglidning. 

Arealplanlegging og utbygging må inneholde tiltak for å forebygge farlig flom og tiltak for 

lokal overvannsdisponering 

4.10.3. Løsmasseskred 

Det har fram til d.d. ikke vært noen kjente hendelser med løsmasseskred. 

4.10.4. Leirskred og setninger 

Det har fram til d.d. ikke vært noen kjente hendelser med leirskred og setninger.  

4.10.5. Fjellskred 

Lite aktuell problemstilling bortsett fra mindre steinsprang i skjæringer på Fladebyåsen og 

ved Fjell bru. 

 

4.11.	Sårbarhet:	Klimaendringer	
4.11.2. Store nedbørsmengder 

Kommuneplaner, kommunedelplaner og utbyggingsplaner skal vurdere konsekvenser av store 

nedbørsmengder og hvis nødvendig inneholde tiltaksplan for lokal overvannsdisponering. 

Erosjon og ras er et fenomen som hyppig knyttes til store nedbørsmengder. Dette skal iakttas 

som en faktor i ROS-analyser. Snøryddingskapasitet skal dimensjoneres på en forsvarlig 

måte. Store nedbørsmengder skal vurderes som grunnlag for tiltak der Aremark kommune har 

anledning til å stille krav til materialvalg og utforming av bygninger og andre konstruksjoners 

levetid. 
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4.11.3. Endring i temperatur 

Endret temperatur sammen med andre endrede klimafaktorer skal vurderes der Aremark 

kommune har anledning til å stille krav til materialvalg og utforming av bygninger og andre 

konstruksjoners levetid. 

4.11.4. Vind 

Endring av klima gir mer og sterkere vind. Der Aremark kommune har anledning til å stille 

krav til materialvalg og utforming av bygninger og andre konstruksjoner, skal vindlast medtas 

som en dimensjonerende faktor. Sterkere vind skal også medtas som en trussel i ROS-

analyser der dette er relevant. 

4.11.5. Tordenvær 

Aremark kommune ligger i et område med relativt mye tordenvær. Lynnedslag i elkraftanlegg 

kan forårsake omfattende og kostbare skader. Selv om overføring av elkraft via luftspenn 

umiddelbart er billigere enn andre løsninger medfører det også at disse er mer eksponert for 

skadelige elektriske spenningstopper (transienter).  

Transienter kan opptre både i anlegg for strømforsyning og spredenett for telefoni og internett 

som ikke er fiberbasert. Det må være et mål at vi har systemer som er minst mulig sårbare og 

Aremark kommune bør påvirke utforming av infrastruktur for elkraft og elektronisk 

kommunikasjon der det er mulig gjennom krav, føringer eller høringsuttalelser. 

4.12.		 Sårbarhet:	Biologisk	mangfold	
Aremark kommune forholder seg til lov og regelverk som skal sikre biologisk mangfold. 

Utover det lovpålagte skal det lages tiltaksplaner der dette anses nødvendig for å ta vare på 

særskilte forhold som er spesielle for Aremark kommune. 

4.13.		 Sårbarhet:	Storulykke	
Aremark kommune er ikke omfattet av storulykkeforskriften. Et biogassanlegg kan 

imidlertid representere en forhøyet risiko. Dette er vurdert av brannsjefen i Aremark. 

Befolkningsvarsling, evakuering og innkvartering er nødvendige tiltak som skal inngå i 

hensiktsmessige planer og tiltak.  
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4.14.		 Sårbarhet:	Tilsiktet	hendelse;	Terror,	sabotasje	o.a.	lignende	kriminalitet	
4.14.2.  Rolle og prioritering 

Aremark kommune har ingen rolle i å gripe inn i tilsiktede hendelser, men må være klar til å 

yte bistand med f.eks evakuering og innkvartering, psykiatrisk kriseteam o.a. Aremark skal i 

slike situasjoner støtte politiet, også med informasjon. Politiet skal gis tilgang til 

kommunens krisestøtteverktøy (DSB-CIM). 

4.15.	 	Oppsummering	av	hendelser:	Valg	av	hendelser	til	detaljanalyse	
Hendelser i kap 5 behandles i Aremark beredskapsråd og det utarbeides detaljanalyser. Der 

det er nødvendig utarbeides det også tiltakskort for bruk i DSB-CIM. 
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5.	RISIKOANALYSE	

5.1	Risikobilde	
Grovoversikt over gjennomgåtte trusler 

Nr. Trussel Ansvarlig etat 
1 Smittsomme sykdommer 

 
Aremark kommune 

2 Kritisk infrastruktur – elkraft 
 

Kraftprodusent, netteier 

3 Dyrehelse og plantesykdommer 
 

Mattilsynet 

4 Kritisk infrastruktur – vann og avløp 
 

Aremark kommune 

5 Kritisk infrastruktur – hovedferdselsåre 
 

 Østfold fylkeskommune 

6 Kritisk infrastruktur – brudd i telecom 
 

Telecomleverandør 

7 Akutt forurensing  
 

Aremark kommune, IUA 

8 Hendelse med farlig gods 
 

Politiet 

9 Brann og eksplosjon 
 

Brannvesenet, Politiet 

10 Atomulykker, radongass, elektromagnetisk stråling 
 

Statens strålevern, 
Fylkesmannen, Aremark 
kommune 

11 Flom, skred og setninger 
 

Aremark kommune 

12 Klimaendringer og forskjellige naturfenomener 
 

Avhenger av fenomen 

13 Biologisk mangfold 
 

Avhenger av situasjon 

14 Storulykke 
 

Ikke aktuelt. 

15 Tilsiktet hendelse; Terror, sabotasje o.a.  
 

Politiet 

Nr. Trussel Ansvarlig etat 
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5.2 Risikomatrise	
Tabell 1 – Risikomatrise for Aremark kommune – fra risikobilde, grovoversikt.  

      KONSEKVENS     

SANNSYNLIGHET  1. Svært liten  2. Liten  3. Middels  4. Stor  5. Svært stor 

5. Svært 
sannsynlig 

    12     

4. Meget 
sannsynlig 

    2  1   

3. Sannsynlig 
 

    3, 5, 7, 13  4, 6, 8  9, 10 

2. Moderat 
sannsynlig 

    11,     13, 15 

1. Lite 
sannsynlig 

         

 

  



 
 

18 

6.	RISIKOREDUSERENDE	TILTAK	

	6.1.	Tekniske	tiltak	
6.1.2. Infrastruktur 

Robust dimensjonert og kvalitetsmessig godt bygde veier, spredenett for strøm og elektronisk 
kommunikasjon vil være mindre sårbart og svikter i mindre grad. Løsningene må være såpass 
gjennomtenkte at risiki heller ikke skyves over på andre områder eller systemer. 

6.1.3. Oppgradert elkraftforsyning 

I den grad Aremark kommune har mulighet og myndighet, skal det stilles krav til at 
elkraftforsyningen bygges og oppgraderes slik at den står best mulig imot ytre påvirkning og 
at den er minst mulig eksponert for ekstremvær og innrettet slik at det i minst mulig grad kan 
overføres skadelige transienter (f.eks høyspenningspuls pga. lynnedslag). Dette skal gjøres 
også for at sluttbruker får redusert risiko for brann i bygninger. 

6.1.4. Systemer for bemanningsvarsling og befolkningsvarsling 

I tillegg til at informasjon gis til medier som NRK Østfold skal Aremark kommune ha et 
system for bemanningsvarsling og befolkningsvarsling som skal være lett og bruke og 
godkjent til bruk i DSB-CIM.  

6.2.	Organisatoriske	tiltak	
6.2.2. Planer 

Aremark kommunes planverk skal innrettes på samfunnssikkerhet ved fremtidig utbygging. 
Det må særskilt påses at sårbarhet ikke bygges inn i samfunnet uansett hvor i kommunen det 
skal skje en utvikling. 

6.2.3. Rutiner, kulturelle forutsetninger 

Det er et mål at rutiner etableres slik at de kan nå så vidt at hele Aremarksamfunnet omfattes 
av og tjener på at det utvikles en sikkerhetskultur.  
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7.	KONSEKVENSREDUSERENDE	TILTAK	

7.1.	Tekniske	tiltak	
7.1.2. Nødstrømaggregater og andre reserveløsninger 

Utover nødstrømkapasiteten på Fosbykollen sykehjem er det et prioritert mål at et minimum 
av Aremark kommunes administrasjon og private bedrifter som er vesentlige for å drifte 
samfunnet skal kunne fungere også under lengre tids bortfall av elkraft fra Hafslunds nett.  

7.1.3. Sikringsradio og andre reserveløsninger 

Fosby er Aremark kommunes satsingspunkt i Fylkesmannens prosjekt ”Forsterket ekom” som 
har som mål å sørge for 3 døgns mobildekning etter strømbrudd. Brannvesenet baserer 
sambandet på Nødnett. Legekontoret har også en telefon mot Nødnett. Sikringsradio bør 
prioriteres foran satellittelefon som reserveløsning for kriseledelsen.  

7.2.	Organisatoriske	tiltak	
7.2.2. Samarbeid og samhandling med andre kommuner og organisasjoner  

Aremark kommune skal videreføre og utvikle samarbeid og samhandling med andre 
kommuner og organisasjoner. 

7.2.3. Operasjonelle planer for evakuering og midlertidig innkvartering 

Evakuering og midlertidig innkvartering kan bli aktuelt ved flere hendelser. Politiet er den 
mest sannsynlige hovedaktør ved evakuering. Nettbuss er operativ part i evakuering og 
midlertidig innkvartering er Aremarkhallen (for Fosbykollen sykehjem), ellers skal Furulund 
og Kirkeng Camping benyttes som midlertidig innkvarteringssted. Politiet er kjent med og har 
akseptert disse løsningene. Selv om Politiet ved en alvorlig hendelse har ledelsen, må 
Aremark kommune kunne ha evne til å varsle de som måtte befinne seg innenfor en usikker 
sone.  

I den grad det er hensiktsmessig skal Aremark kommune gå inn i eller slutte seg til felles 
løsninger med andre kommuner. 

7.2.4. Særskilte tiltak for normal drift 

I plan for kriseledelse har rådmannen som særskilt oppgave å opprettholde så normal drift 
som mulig hvis den øvrige kriseledelsen prioriterer ekstraordinær hendelse. Denne ordningen 
videreføres og samordnes med nødvendige prioriteringer ved kriser eller katastrofer. 

 

8.	SVIKT	I	KRISELEDELSE	KRISESTAB	ELLER	ØVRIG	PERSONELL	
 
Sykdom, ferieavvikling, eller annet kan påvirke drift og styring av enhver organisasjon. 
Kontinuitet på et minimumsnivå er nødvendig, også ved krisehåndtering. Aremark 
kommune skal ha operative planer som sikrer at kommunens kriseledelse raskest mulig 
kan starte arbeid med kriser eller katastrofer. Eksisterende kontinuitetsplan oppdateres 
og brukes som grunnlag for driftsmessig beredskap for Aremark kommune.  
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KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2015 VALGLOKALE, 

STEMMEKRETS, M.V. 

 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  

Formannskapet 14/272 014// 

 

Sektor: RÅDMANN        

 

Saksbehandler: JFO 

 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

24/14 Formannskapet 23.10.2014 

/ Kommunestyret  

 

Rådmannens innstilling: 

1. Stemmekrets og valgsted 

Aremark kommune regnes som en valgkrets ved valget i 2015.  

 

2. Fastsetting av valgdager og tidspunkter 

Valget avholdes søndag 13. september kl 14.00-19.00 og mandag 14. september kl 09.00-19.00. 

Begge dager på Furulund.  

 

3. Valgstyret 

Til valgstyre velges… 

Som leder og nestleder av valgstyret velges… 

 

4. Stemmestyre 

Kommunestyret delegerer oppnevning av stemmestyre til valgstyret.  

 

 

 

Vedlegg: 

Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet datert 12.06.14 angående fastsetting av valgdag. 

 

Saksopplysninger: 

Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 er fastsatt til mandag 14. september 2015. 

Kommunestyret kan i tillegg bestemme at det skal avholdes valg på søndag 13. september 2015. 

 

Vurdering: 

Rådmannen innstiller på lik linje som for tidligere valg.  
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REGNSKAPSKONTROLL 2014 - TERTIALRAPPORT 2/2014  

 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  

Formannskapet 14/406 212// 

 

Sektor: ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN      

  

 

Saksbehandler: MIE 

 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

25/14 Formannskapet 23.10.2014 

/ Kommunestyret 30.10.2014 

 

Rådmannens innstilling: 

Tertialrapport 2/2014 for perioden 01.01.14 – 31.08.14 tas til etterretning. 

 

 

Vedlegg: 

Tertialrapport 2/2014. 

 

 

Saksopplysninger: 

I følge forskrift om årsbudsjett § 10 skal rådmannen gjennom budsjettåret legge fram rapporter for 

kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger i henhold 

til det vedtatte årsbudsjett. Uttrykket ”gjennom året” og ”rapporter” angir at slik rapportering skal skje 

med jevne mellomrom og minimum to ganger pr. år i tillegg til behandlingen av årsregnskapet. 

Regnskapet er nå ajourført for perioden 01.01.14 – 31.08.14. 

 

Det er behandlet i alt 25 saker i kommunestyret pr 31.08.14, der en sak, 5/14 

«Forvaltningsrevisjonsprosjekt – politisk styring og sentraladministrasjon» ikke er fullført. 

 

 

Vurdering: 

Innholdet i sakens vedlegg vil bli presentert av administrasjonen i møtet. Rådmannen innstiller på at 

tertialrapporten for 2. tertial 2014 tas til etterretning.  
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FINANSFORVALTNINGEN PR 31.08.14  

 

Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  

Formannskapet 14/407 250// 

 

Sektor: ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN      

  

 

Saksbehandler: MIE 

 

Sak nr.: Utvalg Møtedato 

26/14 Formannskapet 23.10.2014 

/ Kommunestyret 30.10.2014 

 

Rådmannens innstilling: 

Aremark kommunes finansforvaltning pr. 31.08.14 tas til etterretning. 

 

 

Vedlegg: 

Ingen. 

 

Saksopplysninger: 

Aremark kommunestyre vedtok eget finansreglement 16.09.10, sak 28/10. Reglementet er vedtatt med 

hjemmel i forskrift om finansforvaltning i kommuner og fylkeskommuner som trådte i kraft 01.07.10. 

Formålet med reglementet er at kommunen skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning 

oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at kommunen skal ha 

midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. Reglementer legger opp til at rådmannen skal 

rapportere vedr. finansforvaltningen i kommunen i forbindelse med tertialrapporteringen og 

årsrapporteringen.  

 

 

Pr. 31.08.14 hadde Aremark kommune plassert sine finansielle aktive slik: 

31.08.2011 31.08.2012 31.08.2013

Beløp Beløp Beløp Beløp %

Innskudd hos hovedbank-

forbindelse: 

Marker Sparebank 10 701 776,62 16 360 173,22  16 574 179,21 12 392 251,05 48,56 % 2,50 %

Andre banker:

Berg Sparebank 1 689 833,81   153 303,57       5 476 409,81   13 125 518,50 51,44 % 2,9 % og 2,65

Samlet plasseringer 12 391 610,43 16 513 476,79  22 050 589,02 25 517 769,55 100,00 %

Kommunen har ikke plassert noen av sine midler i aksjer/obligasjoner eller andre verdipapirer 

for å oppnå avkastning.

Betingelser pr. 

31.08.14

31.08.2014
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Pr. 31.08.14 hadde Aremark kommune sine finansielle passiva slik: 

Pr. 31.08.11 Pr. 31.08.12 Pr. 31.08.13

Beløp Beløp Beløp Beløp %

Lån til investeringer:

Husbanken 10 721 829,00 10 284 880,00 9 803 252,00    9 312 879,00    17,34 %

Flytende: 2,280                

Fast: 1,084, 2,084 og 

2,089.

Kommunalbanken 20 751 370,00 22 335 830,00 26 492 990,00 25 643 070,00  47,74 %

Flytende: 2,230 og 2,250 

Fast: 3,060 og 2,550

KLP 17 759 218,00 17 302 654,00 16 846 090,00 16 389 526,00  30,51 % Flytende: 2,440 og 2,950

Lån til viderutlån:

Husbanken 4 147 640,00   3 486 991,00    2 767 860,00    2 370 964,00    4,41 %

Flytende: 2,280 og 2,287         

Fast: 1,990

Samlet innlån 53 380 057,00 53 410 355,00 55 910 192,00 53 716 439,00  100,00 %

Største enkeltlån er tatt opp fra Kommunalbanken til Aremarkhallen, saldo pr. 31.08.14 kr 10 117 500,-.

Det ble ikke gjort låneopptak i 2013. Det er vedtatt å ta opp lån til investeringer og til rehabilitering av skolen i 2014,

totalt 51 mill kr. Disse låneopptakene vil bli tatt opp i løpet av høsten 2014.

Kommunen har ikke rentebytteavtaler eller finansiell leasing. 

Betingelser pr. 31.08.14

Pr. 31.08.14

 
 

 

Vurdering: 

Rådmannen innstiller på at finansforvaltningen pr. 31.08.14 tas til etterretning.  

 

 


