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Interkommunalt utvalg mot akutt 
forurensning i Viken Øst (IUA Østfold)  
Informasjon om selskapet  
Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Viken Øst (IUA Østfold) 

Selskapsform: Interkommunalt samarbeid etter kl. § 19 

Org. nummer: Ikke eget organisasjonsnummer 

Stiftelsesdato:  

Kontaktperson: Jørn Bustgaard 

Postadresse: Fredrikstad kommune, postboks 1405, 1602 Fredrikstad 

Adresse: St. Croixgate 17B, 1607 Fredrikstad 

Telefon: 911 53 491 

E-post:  jorbus@fredrikstad.kommune.no 

Nettadresse: www.Fredrikstad.kommune.no 

Eiere 
Øvrige eierkommuner er: Aremark, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Indre Østfold, Marker, Rakkestad, 

Råde, Sarpsborg, Skiptvet og Våler. 

Selskapets formål 
Moss kommune er deltagende kommune i interkommunalt utvalg mot akutt forurensing i Viken Øst, 

Østfold-regionen (IUA Østfold). Kommunene har ifølge forurensningsloven § 43 plikt til å sørge for 

nødvendig beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning som kan inntreffe eller medføre 

skadevirkninger i kommunen. Videre har kommunene plikt til å samarbeide regionalt om beredskap 

mot akutt forurensning. Slikt samarbeid kalles ”Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning” (IUA). 

Utvalgene er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø, land 

og vassdrag. Utvalget er ansvarlig for driften av beredskapen og vil også lede aksjoner mot akutt 

forurensning innen regionen. IUA utfører de beredskapsmessige plikter for deltakerkommunene. 

Sekretariatet ligger hos Fredrikstad brann- og redningskorps. Til drift av samarbeidet betaler hver 

deltakerkommune et driftstilskudd som fastsettes hvert år av representantskapet. 

«IUA Østfold ivaretar kommunens lovpålagte oppgaver etter forurensingsloven § § 43 og 

47. Kommunens formål med deltakelsen er av samfunnsmessig karakter.» 

Eierorgan: Antall representanter fra Moss og navn  
Representantskapet består av en representant fra hver kommune og er deltakerkommunenes øverste 

myndighet. 

Representant fra Moss kommune: Ordfører 

Det er opprettet et arbeidsutvalg, hvor 6 brannsjefer i Østfold er deltakere (MIB fra Moss). 

Dialog med Moss kommune som eier  
EIERDIALOG: Skjer i styret og eventuelt opp mot kommunens eierforum. 

UTFØRERDIALOG: 

Inger M. Bjølseth er kontaktperson 
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