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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   
Saksbehandler:  
Dato:   
Saksmappe:  12/577 
 

 

 

Godkjenning av protokoll  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
63/12 Formannskapet 11.10.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Protokoll fra formannskapets møte 23.08.2012 godkjennes.  
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  072  
Saksbehandler: Else Marit Svendsen 
Dato:  02.10.2012 
Saksmappe:  07/237 
 

 

 

Sletting av utlegg ved opparbeidelse av Kjølen Sportcenter  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
64/12 Formannskapet 11.10.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker kommune ettergir sitt utlegg til Kjølen Sportcenter pålydende kr 84 921,71 
 
Sammendrag: 
Marker kommune har mottatt brev fra Kjølen Sportcenter, v/Nils Skogstad, hvor Marker 
kommune blir anmodet om å ettergi kr 84 921,71. 
Prosessen under byggingen av Kjølen Sportcenter beskrives slik;  
Under byggingen av senteret ble det gjort en avtale med Marker kommune vedrørende 
betaling av løpende utgifter. Prosjektet hadde en kostnadsramme på ca 10 mill. kroner og 
Over Kõlen AS hadde til tider en utfordring med å betale løpende regninger til tross for et 
byggelån i Marker Sparebank på kr 700 000,- 
Marker kommune gav Over Kõlen AS et lån på kr 850 000,- ved kjøp av tilleggsareal ved 
kjølen. 
Lånet er i sin helhet tilbakebetalt. Marker kommune hjalp imidlertid til å betale løpende 
regninger når det manglet kontanter. 
Når hele prosjektet sto ferdig viste det seg at Marker kommune har utgifter som ikke har blitt 
dekket opp av innkomne tilskudd. (Tilskudd som kom til kommunen med videre utbetaling til 
prosjektet; f.eks spillemidler og interreg. midler) Beløpet er på kr 84 921,71. 
 
Skogstad bemerker at Kjølen Sportcenter sliter med stram økonomi og anmoder derfor 
Marker kommune om å slette utlegget.  
 
Vurdering: 
Grunnet den økonomiske situasjonen ved Kjølen Sportcenter anbefaler rådmannen at hele 
utestående beløp på kr 84 921,71 ettergis i sin helhet. 
 
Konklusjon: 
Marker kommune ettergir sitt utlegg til Kjølen Sportcenter pålydende kr 84 921,71 
 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  026 M40  
Saksbehandler: Stein-Erik Fredriksen 
Dato:  03.10.2012 
Saksmappe:  08/890 
 

 

 

Behandling av ny selskapsavtale for Driftsassistansen i Østfold 
IKS  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
65/12 Formannskapet 11.10.2012 
/ Kommunestyret  
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker kommune vedtar at Hvaler kommune blir medeier i Driftassistansen i Østfold IKS og 
at § 2 i selskapsavtalen endres til å bli slik ny tabell viser. 
 
Selskapet eies av kommunene Aremark, Askim, Eidsberg, Fredrikstad, Halden, Hobøl, 
Hvaler, Marker, Moss, Rakkestad, Rømskog, Rygge, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Spydeberg, 
Trøgstad og Våler 
 
Eierkommunens eierandel i selskapet: 
Kommune  Gammel eierandel i % ·Ny eierandel i % 
 
Aremark   2,19    2,03 
Askim    7,09    6,45 
Eidsberg   5,77    5,54 
Fredrikstad            14,61             14,16 
Halden    9,71    8,95 
Hobøl    3,50    3,73 
Hvaler    -----    3,45 
Marker     2,97    3,17 
Moss    9,71    9,12 
Rakkestad   4,99    4,64 
Rygge    7,00    6,36 
Rømskog   1,84    1,43 
Råde    4,55    4,43 
Sarpsborg            12,52             11,95 
Skiptvet   2,97    3,22 
Spydeberg   3,50    3,88 
Trøgstad   3,76    3,84 
Våler    3,32    3,65 
 
Den enkelte kommunes ansvarsandel i selskapet er lik den enkelte kommunes eierandel i 
selskapet. 
 
 
Sammendrag: 
Hvaler kommunestyre vedtok den 9.2.2012 å søke om medeierskap i Driftassistansen i 
Østfold IKS på like vilkår som øvrige eierkommuner. 
 



  Sak 65/12 
 

Bakgrunn: 
Driftassistansen i Østfold IKS eies i dag av 17 kommuner i Østfold, hvilket er alle kommuner 
unntak av Hvaler. Hvaler kommunestyre vedtok å søke om medeierskap på like vilkår som 
øvrige eierkommuner. 
 
Styret i DaØ har vurdert søknaden om medeierskap og la frem følgende forslag til vedtak i 
representantskapet i DaØ den 24.4.2012 
 
1. Hvaler kommune ønskes velkommen som medeier i Driftassistansen i Østfold IKS 
2. Nye eierandeler som vist i tabell. 
3. Endringer i selskapsavtalen sendes til behandling i alle eierkommuner. 
 
Representantskapet vedtok enstemmig styrets forslag til vedtak. 
 
Vurdering: 
Kommunen har ingen innvendinger mot den foreslåtte nye eierstruktur i Driftassistansen i 
Østfold IKS etter at Hvaler kommune kommer inn som ny medeier. 
 
Konklusjon: 
Marker kommune slutter seg til representantskapets vedtak om å godkjenne Hvaler kommune 
som ny medeier i Driftassistansen i Østfold IKS. 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  C67  
Saksbehandler: Hanne Beate Vigen 
Hattestad 
Dato:  02.10.2012 
Saksmappe:  09/564 
 

 

 

Marker kommunes eierskap i Indre Østfold Interkommunale 
arkivselskap  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
66/12 Formannskapet 11.10.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 
Marker kommune slutter seg til planene vedr. bygging av nytt arkivdepot – Indre Østfold 
arkivselskap. 
 
Ekstrautgiften på eiertilskuddet  kr 37.634 legges inn i budsjettet for 2014.  Marker 
kommunes andel  økes dermed fra kr 41.816 til kr 79.450,-  
 
 
 
Bakgrunn: 
Bygging av nytt arkivdepot i regi av Østfold interkommunale arkivselskap (IKA).   
Arkivselskapet utfører arkivtjenester, og eies av 16 kommuner samt Østfold fylkeskommune.  
 
Kommunene ble i 1999 pålagt å ha et arkivdepot.  Kommunene ble gitt frist til 1. januar 2012 
med å innfri kravet.  Eierne av IKA fattet i 2009 og 2010 vedtak om ønske om et felles 
arkivdepotløsning for kommunene. 
 
På bakgrunn av dette  har IKA utredet saken som nå skal  behandles i IKA`s representantskap 
19. oktober 2012.  
 
Viser til vedlegg vedr.  IKA sin utredning inkl. kostnadsfordelingen.  
 
Det er Sarpsborg kommune som er byggherre for nytt bygg.  IKA vil være leietakere.  De 
ønsker å inngå en langsiktig leieavtale på 20 år. Kostnadene: 19 mill. (vedtatt i bystyret 10. 
mai 2012).  Leie pr. år vil være 1,5 mill. I tillegg kommer kostnader til strøm, renhold osv. 
som anslås til ca 200.000,- årlig. Leien fordeles på kommunene.  
 
Den årlige eiertilskuddet  for Marker kommune  vil dermed øke med  kr 37.634 fra da 
leieavtalen trer i kraft.  
 
 
Vurdering: 
Fordelen med å etablere felles arkivdepot vil være besparelse vedr. bygging/innredning av 
forskriftsmessige lokaler, samt besparelse på ekstra personalressurs.  
  
Eiertilskuddet i dag dekker 2 stilling og leie av lokaler.  Kommunen  innhenter rådgivning, 
kurs og ordninger av arkiv. 
 



  Sak 66/12 
 

Dette vil selskapet fortsette med i tillegg til å ivareta kommunenes  arkiver på en betryggende  
måte. Å sikre dokumenter av historisk verdi anser rådmannen som vesentlig.  
  
 
Konklusjon: 
Marker kommune slutter seg til planene vedr. bygging av nytt arkivdepot – Indre Østfold 
arkivselskap. 
 
Ekstrautgiften på eiertilskuddet  kr 37.634 pr. år  legges inn i budsjettet for 2014 (til sammen 
kr 79.450,- pr. år.)  
 
 
 
Vedlegg: 
Arkivdepot i Østfold – kostnader, datert 24.08.2012 
Saksfremlegg til representantskapet i IKA  - utvalgsaksnr. 11/2012 
Forslag til leiekontrakt  
Krav til arkivlokaler. 
Kart over Skjeberg Rådhus. 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  220  
Saksbehandler: Else Marit Svendsen 
Dato:  02.10.2012 
Saksmappe:  09/841 
 

 

 

Sponsorstøtte til Inger Johanne Ruud  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
67/12 Formannskapet 11.10.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Inger Johanne Ruud gis ett stipend på kr 10 000,- for sin satsning innen styrkeløft 
2. Det forutsettes at utøveren profilerer ”Slusebyen Ørje” på trenings- og 

konkurransedrakter der dette er mulig. 
 
Sammendrag: 
I brev av 27. juni 2012 søker Inger Johanne Ruud om sponsorstøtte til sin satsning innen 
styrkeløft. Inger Johanne er 21 år og bosatt i Marker. 
 
Inger Johanne er en aktiv styrkeløfter og det er fjerde året hun konkurrerer. Innen idretten 
styrkeløft, konkurrerer man innen knebøy, benkpress og markløft.  
Inger Johanne deltok i sitt andre JrVM i fjor høst, løftet 525 kg sammenlagt. Dette holdt til en 
bronsemedalje. JrVM ble avholdt i Moose Jaw, Canada. I juni 2012 i JrEM i Herning i 
Danmark løftet hun til sølv sammenlagt. Inger Johanne har tidligere vunnet JrEM to ganger. 
Under JrVM i august 2012 løftet hun til sølvmedalje. 
 
Inger Johanne Ruud løfter for Askim Styrkeløftklubb og for det norske juniorlandslaget.  
Det bemerkes i søknaden at styrkeløft er en forholdsvis dyr sport. Konkurransedrakter, 
treningsutstyr og treningsavgifter er kostbart. 
 
Inger Johanne sa i sin søknad i juni 2011 at hun hadde som mål å hevde seg på verdenstoppen 
inne kort tid. Med en tredjeplass i JrVM høsten 2011 og en andreplass i JrVM i august 2012 
har hun absolutt gjort dette. 
 
Konklusjon: 

1. Inger Johanne Ruud gis ett stipend på kr 10 000,- for sin satsning innen styrkeløft 
2. Det forutsettes at utøveren profilerer ”Slusebyen Ørje” på trenings- og 

konkurransedrakter der dette er mulig. 
 
Vedlegg: 
Brev fra Inger Johanne Ruud mottatt 27. juni 2012. 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  A24  
Saksbehandler: Per Øivind Sundell 
Dato:  02.10.2012 
Saksmappe:  12/429 
 

 

 

Selskapsavtale  for Mortenstua Skole IKS  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
68/12 Formannskapet 11.10.2012 
/ Kommunestyret  
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Selskapsavtale for Mortenstua skole IKS godkjennes. 
 
 
 
Bakgrunn: 
 

Mortenstua skole IKS er et interkommunalt selskap etter lov om interkommunale selskaper. 
Deltakerkommunene i selskapet er Askim, Eidsberg, Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, 
Spydeberg og Trøgstad. 
 
Mortenstua skole ble etablert som daghjem og skole i 1975 og ble i forbindelse med HVPU-
reformen endret til et interkommunalt skoletilbud for multifunksjonshemmede i 1991. De 
siste årene har elevtallet ved skolen vært rett i overkant av 20. I tillegg til grunnskolelever kan 
skolen også gi tilbud til Østfold Fylkeskommune for elever i videregående opplæring.  
 
Skolen har vært drevet etter bestemmelsene om interkommunalt samarbeid, kommuneloven § 
27. Styret for skolen har bestått av en valgt representant fra hver av eierkommunene. Det er 
kommunestyret som tidligere har valgt kommunens representant i styret. 
 
Med tanke på den organisering og den eierstrukturen som er gjeldende for Mortenstua skole, 
har man valgt å etablere skolen som et IKS med egen selskapsavtale. I sammenheng med ny 
eierskapsstrategi, har kommunene i Indre Østfold valgt å foreta en gjennomgang av 
samarbeidsavtalene og selskapsavtalene for flere virksomheter, deriblant Mortenstua skole. Et 
enstemmig Indre Østfold Regionråd har gitt sine anbefalinger for eierstrategi. Disse legges 
tilgrunn når behandling av nye selskapsavtaler gjennomføres 
 
Selskapsavtalen til Mortenstua IKS følger den norm som er lagt for IKS og er behandlet i 
representantskapet med en enstemmig tilslutning 
 
 
Vurdering: 
 

I forbindelse med gjennomgangen av eierskapsstrategi for interkommunale selskaper i Indre 
Østfold ble det både i det forberedende arbeidet og under behandlingen av saken tydelig at det 
var nødvendig med større klarhet i hvordan kommunene skulle utøve sitt eierskap. De 
interkommunale selskapene utøver og forvalter store tjenester som er viktig for kommunene. 
Til dels er det tjenester som krever særskilt kompetanse og for enkelte områder tjenester hvor 
hver kommune kan ha fordel av dele på grunnlagskostnader. 
 



  Sak 68/12 
 

For Mortenstua skole anser rådmannen at både kompetansebehovet og grunnkostnader tilsier 
at det interkommunale samarbeidet er en fordel for Marker kommune. Rådmannen finner det 
derfor gunstig for kommunen å delta i dette samarbeidet. 
 
Representantskapet for Mortenstua skole IKS har i sitt vedtak anbefalt en selskapsavtale som 
ligger ved saken. Rådmannen har bemerkninger til to av punktene i avtalen ut fra prinsipper 
for å utøve et aktivt eierskap og å opprettholde et forutsigbart kostnadsnivå for 
eierkommunene. 
 
Den foreslåtte selskapsavtalen er hovedsakelig i tråd med de anbefalingene som ligger til 
grunn for den eierskapsstrategien som representantskapet for IØR vedtok i representant-
skapsmøte 10.5.2011. Denne bygger videre på de anbefalinger som ligger til grunn for 
eierskapsmeldingen som Indre Østfold Regionråd enstemmig har anbefalt og som 
kommunestyret i Marker har sluttet seg til. 
 
Et sentralt punkt i forslaget til ny selskapsavtale, er at styret skal bestå av valgte 
representanter fra eierne og representant fra de ansatte. Det vises i den forbindelse til 
kommunestyrets vedtak i k.sak 30/12: 
 

 ”Marker kommune legger til grunn Langsiktighet, samfunnsansvar og 
åpenhet som overordnede verdier for interkommunalt eierskap.  
Eierprinsippene A – N i meldingen legges til grunn til grunn for 
utøvelsen av eierskap.”  
Marker kommune tar forbehold vedrørende styrenes sammensetning og 
antallet styremedlemmer i det enkelte selskap.  
Marker kommune forutsetter i tillegg at meldingen behandles og vedtas i 
de øvrige eierkommunene og dersom det vedtas endringer i de øvrige 
eierkommuner vil kommunestyret behandle meldingen på nytt. 

 
En registrerer at representantskapets medlemmer i den foreslåtte selskapsavtalen går inn for at 
dagens ordning når det gjelder styresammensetning, fortsatt skal gjelde.   
 
I eierskapsmeldingen fremgår det også nødvendigheten av å ha en valgkomité oppnevnt av 
representantskapet for å sikre en god forberedelse når det gjelder valg av styre. Det er viktig 
at dette følges opp av representantskapet for Mortenstua skole IKS 
 
 
Konklusjon: 
Selskapsavtale for Mortenstua skole IKS godkjennes. 
  
 
Vedlegg: 
Forslag til Selskapsavtale Mortenstua skole IKS. 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  C30  
Saksbehandler: Else Marit Svendsen 
Dato:  02.10.2012 
Saksmappe:  12/513 
 

 

 

Søknad om støtte til musikalen "Svidd gummi" 2013  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
69/12 Formannskapet 11.10.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Søknad om støtte til musikalen ”Svidd gummi” 2013 avslås. 
 
 
Sammendrag: 
Marker kommune har mottatt en søknad fra Stiftelsen Musikalen ”Svidd gummi” v/Kari 
Middelthon, Askim. 
 Det søkes om kr 50 000,- til oppsetting av musikalen i 2013. 
I kjølvannet av suksessen musikalen ”Svidd gummi” i Askim kulturhus i 2010 dannet en 
gruppe kulturaktører en stiftelse; Stiftelsen ”Svidd gummi”. Stiftelsen har som mål å sette opp 
musikalen annethvert år som et historisk spel i Askim. Det vil være profesjonelle skuespillere 
i hoverollene som samarbeider med amatører, innen teater og dans, fra Indre Østfold. Øvrige 
samarbeidspartnere er Østfold Teater, Østfold Fylkeskommune og Opera Østfold. Etter 2013 
planlegges det å sette opp musikalen årlig på torget i Askim. 
 
Det bemerkes for øvrig i søknaden at musikalen er merkevarebygging for Indre Østfold, den 
vil fremme turisme, øke handel og aktivitet, samt at flere vil flytte til Indre Østfold. 
Musikalen gir unge mennesker mulighet til å delta i en profesjonell oppsetting. Musikalens 
historiske innhold omtales også. 
 
Vurdering: 
Marker kommune mottar hvert år søknader som gjelder arrangementer utenfor bygda og det 
er svært begrenset hvor mange vi støtter. 
. 
Man viser til tidligere søknader om støtte til arrangementer utenfor Marker, og på den 
bakgrunn ønsker ikke rådmannen å innvilge søknaden. 
 
Konklusjon: 
Søknad om støtte til musikalen ”Svidd gummi” 2013 avslås. 
 
 
 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  011  
Saksbehandler: Hanne Beate Vigen 
Hattestad 
Dato:  02.10.2012 
Saksmappe:  12/526 
 

 

 

Stortingsvalget 2013 - Fastsetting av valgdager  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
70/12 Formannskapet 11.10.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Det avholdes Stortingsvalg i Marker kommune også søndag 8. september 2013 i tillegg til den 
fastsatte valgdagen mandag 9. september 2013. 
 
 
Bakgrunn: 
Stortings- og sametingsvalget 2013 er fastsatt til mandag 9 september 2013.  
 

Kommunal og regionaldepartementet skriver i e-post den 28.08.2012 at dersom kommunen 
ønsker å avholde to dagers valg i 2013, må vedtak om dette gjøres senest samtidig med at 
kommunestyret vedtar budsjettet for 2013.  
 
Vurdering: 
I Marker kommune har det tidligere vært vanlig å holde valg også søndag før valgdagen. 
Rådmannen foreslår at Stortingsvalget for 2013  i Marker holdes over 2 dager, og at det 
avholdes valg også søndag 8. september 2013 i tillegg til den fastsatte valgdagen 9. september 
2013 i Marker Rådhus.   
 
Konklusjon: 
Det avholdes Stortingsvalg i Marker kommune også søndag 8. september 2013 i tillegg til den 
fastsatte valgdagen mandag 9. september 2013. 
 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  X03  
Saksbehandler: Freddy Hagen 
Dato:  03.10.2012 
Saksmappe:  12/299 
 

 

 

TV-aksjonen 2012 - Amnesty International  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
71/12 Formannskapet 11.10.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker kommune bevilger kr.10 000,- til TV-aksjonen 2012, Amnesty International. 
Bevilgningen dekkes av budsjettpost 1490 1010 100. Res. tilleggsbevilgninger. 
 
 
Bakgrunn: 
Kommunen har fra leder i fylkesaksjonskomiteen, Per Inge Bjerknes, mottatt anmodning om 
et økonomisk bidrag fra Marker kommune til TV-aksjonen 2012.  
 
Årets innsamling er tildelt Amnesty International og går av stabelen søndag 21.oktober. 
 
Pengene fra årets aksjon går til Amnestys arbeid med å styrke menneskerettighetene til 
millioner av mennesker over hele verden, et arbeid organisasjonen har ledet an i over femti år. 
Slagordet for aksjonen er ”Stå opp mot urett” og gjenspeiler Amnestys støtte til frihetskampen 
til modige mennesker som blir kneblet, forfulgt og torturert når de forsvarer ytringsfriheten. 
 
Vurdering: 
Marker kommune har lang tradisjon for å yte økonomisk støtte til TV-aksjonen. De årlige 
bidragene har variert noe ut fra arrangerende organisasjon og sak. De siste årene har beløpet 
vært knyttet til innbyggertall og bevilgning har ligget på ca. kr. 7000,- 
 
Rådmannen synes det er riktig å følge trenden fra bl.a. nabokommunene om å øke 
bevilgningen, og foreslår at det bevilges kr. 10000,- til årets TV-aksjon.  
Bevilgningen dekkes over budsjettpost 1490 1010 100 Res. tilleggsbevilgninger. 
 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  C58 &01 
Saksbehandler: Vidar Østenby 
Dato:  03.10.2012 
Saksmappe:  12/592 
 

 

 

Utvikling av sluseområdet - Intensjonsavtale  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
72/12 Formannskapet 11.10.2012 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Marker kommune forplikter seg til å kjøpe båtkafé i Tangen med tilhørende serveringsflåte og 
landgang for en pris av kr 2.400.000 inkl inventar og utstyr. Båtkaféen skal ha minimum 
samme størrelse og standard som eksisterende anlegg. 
 
Det inngås en 10-årig utleieavtale med Sluseporten as, der Marker kommune er sikret en årlig 
inntekt på kr 100.000 pr år, samt at Sluseporten as i perioden har det totale vedlikeholds-
ansvar. 
 
Investeringen dekkes ved låneopptak. 
 
 
Sammendrag: 
Leiekontrakten for båtkafeen i Tangen utløper dette året, og det har ikke vært mulig for 
dagens driver eller Marker kommune, å komme til enighet med eieren om videre leie eller 
kjøp av kafeen. 
 
Serveringsflåten i Tangen er et svært viktig element i sommer-Ørje. Driften har stor 
betydning for aktivitetene i tilknytning til kanalen, og bidrar hvert år til å trekke besøkende til 
kommunen. 
 
Næringslivet i Marker mener tilbudet er av så stor betydning for kommunen, at de i en form 
for dugnad/speiselag vil bygge ny båtkafe, under forutsetning at Marker kommune kjøper 
båtkafeen for kostpris etter ferdigstilling. 
 
Sluseporten as, som de siste årene har drevet kafeen, er interessert i å tegne leiekontrakt for 
drift for en periode på 10 år. 
 
 
Bakgrunn: 
Sluseporten as har til nå drevet serveringen, men leier flåten av Hilde Braarud som er eier. 
Nåværende leiekontrakt utløper i 2012, og det er ikke kommet til enighet om videre avtale. 
Formannskapet ga tidligere ordføreren fullmakt til å gå i forhandlinger om kjøp, men en har 
ikke lyktes i å komme til enighet.  
 
Fra kommunens side er det svært ønskelig at driften av serveringen fortsetter. Det vil bli et 
økt fokus på kanalen framover, spesielt i forhold til Regionalpark Haldenkanalen. Også 
mulige utvidelser og endringer på museet, og utbygging av nye E18, taler for at en må legge 
til rette for videreføring av et tilbud.  



  Sak 72/12 
 

 
En har i denne forbindelse vurdert alternative muligheter for videre drift. Eier av eksisterende 
anlegg er imidlertid innstilt på å ta i bruk anlegget til privat bruk på egen eiendom, og det er 
således ikke noe anlegg for å videreføre serveringsdriften i Tangen. 
 
Kommunen har vært en aktiv part i drøftingene om videre drift i området, og det er forsøkt 
ulike løsninger. 
 
Konklusjonen er imidlertid at den beste måten å sikre videre drift på, er at kommunen eier 
anlegget og leier den ut til aktuelle drivere. Når det ikke er mulig å kjøpe eksisterende anlegg, 
er eneste løsning et nybygg. 
 
Det har vært mange møter med næringsdrivende i kommunen, og det er så stor interesse for å 
opprettholde tilbudet, at de næringsdrivende vil ta et ansvar for bygging av et nytt anlegg. De 
er interessert i å gå sammen om å bygge et slikt anlegg til kostpris, under forutsetning av at 
kommunen forplikter seg til å kjøpe anlegget i ettertid. De har beregnet kostnaden for anlegg 
inkludert innredning og utstyr, til kr 2,4 mill pluss mva. 
 
Det tenkes da et anlegg bygd i omtrent samme form og fasong som dagens anlegg, men noe 
større. Dette er hensiktsmessig i forhold til å kunne ta noe større selskaper innendørs. I tillegg 
kommer serveringsflåte og landgang. 
 
Sluseporten as vil forplikte seg til en 10-årig leieavtale på kr 100.000 pr år, samt det totale 
vedlikeholdsansvaret i denne perioden. De er imidlertid innstilt på å kunne slippe til andre på 
driftssiden, om kommunen heller vil ønske det. 
 
Vurdering: 
Båtkafeen er svært viktig for Ørje, for kanalen og for hele regionen. Formannskapet har 
tidligere signalisert vilje til å være med på en slik satsing. 
 
At næringslivet nå har vist vilje og initiativ i forhold til en framtidig løsning er svært gledelig.  
 
Kommunen har også vurdert å bygge et anlegg selv, ved først å legge det ut på anbud. Det 
antas imidlertid at en vil komme svært mye rimeligere ut ved å gjøre det på den måten som nå 
er planlagt, samtidig som det også engasjerer næringslivet i utviklingen. Det er avklart i 
forhold til lov om offentlige anskaffelser å gjøre det på denne måten. 
 
Saken er å oppfatte som en intensjonsavtale, der kommunen forplikter seg til kjøp. Før dette 
gjennomføres må det utarbeides forslag til kjøpekontrakt og leieavtale, som forutsettes 
godkjent politisk 
 
Konklusjon: 
En anbefaler at Marker kommune forplikter seg til kjøp av anlegget, som skissert ovenfor. 
Det utarbeides forslag til kjøpekontrakt og leieavtale. 
 
 
 

 Side 15 av 15   
 


	Møteinnkalling
	63/12. Godkjenning av protokoll
	64/12. Sletting av utlegg ved opparbeidelse av Kjølen Sportcenter
	65/12. Behandling av ny selskapsavtale for Driftsassistansen i Østfold IKS
	66/12. Marker kommunes eierskap i Indre Østfold Interkommunale arkivselskap
	67/12. Sponsorstøtte til Inger Johanne Ruud
	68/12. Selskapsavtale for Mortenstua Skole IKS
	69/12. Søknad om støtte til musikalen "Svidd gummi" 2013
	70/12. Stortingsvalget 2013 - Fastsetting av valgdager
	71/12. TV-aksjonen 2012 - Amnesty International
	72/12. Utvikling av sluseområdet - Intensjonsavtale



























































IKA - Skjeberg Rådhus: 
 


 


 


Tomten er ferdig regulert og er stor nok til å romme et bygg på 700 m2, som er hentet ut fra 


romprogram laget i samarbeid med IKA. 


 


Tenker oss her et nytt frittstående bygg.    


 


Tomt bak rådhuset. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Området er ferdig regulert til offentlig formål. 


 
Reguleringsplan 


 


Bilde av tomten 


 







 


 
Markering av hvor stor plass et bygg på 700 m2 tar. 
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ARKIVDEPOT I ØSTFOLD – KOSTNADER 
 
Østfold interkommunale arkivselskap IKS, eller kortformen IKA Østfold ble opprettet i 2002 
etter initiativ fra rådmannsutvalget i Østfold. På slutten av 1990-tallet hadde Statsarkivet i 
Oslo foretatt tilsyn i flere kommuner i Østfold for å kartlegge arkivforholdene og fant en del 
mangler når det gjaldt bl.a. oppbevaringen av arkivmateriale, og det var en av grunnene til at 
IKA Østfold ble opprettet. Riksrevisjonen kom også med en rapport i 2010 som pekte på store 
mangler rundt arkivene i kommunal sektor og at mye arkivmateriale har gått tapt og vil gå 
tapt hvis ikke kommunene tar grep. Statsarkivet i Oslo er tilsynsmyndighet overfor 
kommunene i Østfold og i 2011 hadde de tilsyn i fire kommuner hvor de påpekte en del 
mangler ved arkivene og arkivlokalene. Det er også berammet arkivtilsyn høsten 2012. Disse 
tilsynene påpeker eventuelle feil og mangler ved arkivene og arkivlokalene som må rettes opp 
i, og ofte får kommunene forholdsvis kort frist til å rette opp manglene. 
 
IKA Østfold er ett av ni arkivselskap i Norge, og et av de yngste da f.eks. IKA Rogaland ble 
opprettet i 1976. Formålet i selskapsavtalen til IKA Østfold er å: 
  


• medvirke til at eldre arkiver blir tatt vare på, ordnet, katalogisert og gjort tilgjengelige 
for offentlig virksomhet, forskning og andre administrative og kulturelle formål 


• bistå kommunene/fylkeskommunen i arbeidet med å utvikle gode og rasjonelle rutiner 
for dokumenthåndtering og arkivskapende virksomhet 


• drive informasjons- og opplæringsvirksomhet i arkivfaglige spørsmål. 
 
Både arkivlovgivningen og andre deler av lovverket stiller strenge krav til arkivhåndtering i 
kommunene og fylkeskommunene, og da arkivloven med forskrifter trådte i kraft i 1999 ble 
kravet til arkivdepot lovfestet og kommunene ble pålagt til selv å ha et arkivdepot, og fikk en 
frist på seg til å tilfredsstille kravene innen 1.januar 2012.  


Arkivdepotbygg 
Nytt arkivdepotbygg skal ta vare på arkivene til IKA Østfolds eiere som for tiden er Østfold 
fylkeskommune og 16 kommuner i Østfold. Dette vil være arkivmateriale som er eldre enn 







25-30 år, og vil si dokumenter helt tilbake til 1837 når formannskapslovene ble innført og 
kommunene opprettet slik vi kjenner dem i dag. For de elektroniske arkivene som blir dannet 
i dag vil det også være naturlig at arkivdepotet vil ta imot, og bevare for ettertiden. Dette vil 
medføre ekstra kostnader i framtiden både med tanke på personellressurser og 
vedlikeholdskostnader av disse elektroniske arkivene. Arkivdepotet skal ha lokaler som sikrer 
dokumentene mot vann, brann, tyveri og ulovlig innsyn i uoverskuelig framtid. Arkivene skal 
sikre at kommunene og fylkeskommunen for all ettertid kan dokumentere sine vedtak og 
tiltak, sikre kommunens og enkeltpersoners juridiske og økonomiske rettigheter, sikre 
innbyggerne informasjon som kan brukes i kulturelle aktiviteter, samt sikre kildemateriale 
med tanke på forskning og historieskriving. Man skal gjøre arkivene tilgjengelige ut i fra 
kommunenes og fylkeskommunens behov, andre interessenters behov slik som partsinnsyn, 
legge til rette for forskere og annen formidling av arkivdokumentene. Kommunene skal også 
kunne låne tilbake arkivmateriale når det måtte være ønskelig. Selv om kommunenes og 
fylkeskommunens arkiver plasseres i et arkivdepot vil eierforholdet være det samme, det er 
kommunen/fylkeskommunen som selv eier sine arkiver. For å oppfylle disse kravene vil det 
påløpe en del kostnader og det er derfor viktig at kommunene er klar over hvilke krav som 
stilles på dette området. 


Bakgrunn 
 IKA Østfolds eiere har tidligere fattet vedtak om at de ønsker å ha en felles depotløsning 
sammen med de andre eierne da man mener at det vil være den mest økonomisk gunstige 
løsningen, i motsetning til at hver kommune og fylkeskommune selv skal oppfylle de 
arkivfaglige kravene både til bygg og til bemanning. Siden prosjektrapporten for arkivdepot i 
Østfold fra 2009 ble sendt ut til eierne, har det skjedd en del endringer i forutsetningene som 
ble lagt til grunn i denne rapporten. Samarbeidet med Østfoldmuseene har falt bort p.g.a. 
museets manglende bevilgninger, og selskapet har derfor måttet finne en annen løsning på 
arkivdepotproblematikken. 
 
IKA Østfold har etter samtaler og forhandlinger med Sarpsborg kommune fått til en avtale om 
at Sarpsborg kommune bygger et arkivdepot og påtar seg å oppføre et slikt bygg for IKA 
Østfolds eiere mot en årlig leiekostnad. Siden Sarpsborg kommune selv er en av eierne ser de 
også egennytten av dette.. Endelig vedtak om bygging og finansiering ble foretatt av Bystyret 
i Sarpsborg den 10.mai 2012 og selskapet har bedt Sarpsborg kommune om forslag til 
leieavtale og kostnader rundt dette. Kostnader for bygging av nytt arkivbygg på ca. 700 m2 er 
anslått til ca. 19 mill, og med en årlig husleie i størrelsesorden 1,5 mill. I tillegg kommer 
kostnader til strøm, renhold osv. som anslås til rundt kr 200.000,- årlig. 
Tidligere prosjektrapport slår fast at å leie er det mest gunstige alternativet for selskapets 
eiere. 
Tomten som ligger ved Skjeberg administrasjonsbygg i Sarpsborg er ferdig regulert for 
formålet, og her vil det også være muligheter for senere utvidelser. Det er Sarpsborg 
kommune som eier tomten. Det å leie av private kan være mer usikkert med tanke på 
framtiden når det gjelder langtidsleie, da private fort kan endre sine målsettinger om 
langtidsutleie hvis det viser seg å være mer gunstig. Å sette et arkivdepot i en slik situasjon vil 
være uhensiktsmessig da flytting av arkivmateriale er en krevende oppgave. Derfor vil det 
være den beste løsningen at en av IKA Østfolds eiere bygger, eier og leier ut til selskapet. 
Selskapet har ingen mulighet pr. i dag til å utføre byggeprosessen selv, eller stå som eier av et 
slikt bygg da selskapet per nå består av to stillinger, og de ansatte har heller ikke slik 
kompetanse. 
 







Felles arkivdepot i Østfold 
Den største fordelen ved å etablere et felles arkivdepot vil være besparelser som kommer i 
forbindelse med bygging og innredning av forskriftsmessige arkivlokaler og lønnskostnader 
til bemanning av arkivdepot. Hvis hver enkelt kommune selv skal investere både i 
forskriftsmessige lokaler og bemanning av disse vil det bli dyrere for den enkelte kommune, 
enn ved å inngå et samarbeid med de andre eierne i IKA Østfold, man vil få en 
stordriftsfordel. Det er forholdsvis få personer som har kompetanse innen arkivfaget i Østfold 
og for at stillingene skal bli store nok og interessante nok er det hensiktsmessig at man 
forsøker å samle alt på et sted for å få et godt og attraktivt fagmiljø. 
 
Alle eierne av IKA Østfold betaler per i dag for 2 stillinger og leie av to kontorer i Sarpsborg 
rådhus. For dette eiertilskuddet skal selskapet tilby rådgivning, kurs, ordning av arkiver m.m. 
Dette vil selskapet fortsette med, men i tillegg vil det bli oppgaver i forbindelse med 
arkivdepotet og flere av kommunene i Østfold har et stort behov for å få sine arkiver overført 
til et arkivdepot da de ikke lenger har plass i sine lokaler, og lokalene tilfredsstiller heller ikke 
kravene til et arkivdepot.  
Store deler av investeringskostnadene til kjøp av reoler og annet inventar kan selskapet dekke 
gjennom oppsparte fondsmidler som selskapet har opparbeidet seg i løpet av de siste årene og 
som nå vil komme eierne til gode slik at investeringskostnaden ikke behøver å belastes eierne 
i første omgang. Disse kostnadene beløper seg til et sted mellom kr 1,5 til 2 mill.  
 


Økning av eiertilskudd 
For å kunne få dekket kostnadene som vil komme i forbindelse med leie av arkivdepot fra 
Sarpsborg kommune ser man seg nødt til å øke dagens eiertilskudd. Det er dessverre ingen 
mulighet til å få noe tilskudd fra statlige myndigheter for å kunne oppfylle disse kravene og 
derfor er det kommunene og fylkeskommunen selv som må bekoste dette.  
Til sammenligning har Oppegård og Frogn kommuner gått sammen om et arkivdepot i Follo. 
I 2010 betalte de kr 21,- pr. innbygger og det dekket da lokaler og en ½ stilling som 
depotarkivar. Interkommunalt arkiv i Vest-Agder har et tilskudd på over kr 30,- per 
innbygger. De andre interkommunale arkivinstitusjonene i Norge har alle forskjellige måter å 
regne ut eiertilskuddet på, men de ligger mye høyere i pris i forhold til IKA Østfold, det 
skyldes i hovedsak at de er mange flere ansatte. Det er bare IKA Østfold som har kun to 
ansatte, de andre interkommunale arkivsinstitusjonene i Norge har fra 4 til 10 ansatte, og 
eiertilskuddet blir da tilsvarende for å dekke lønnskostnadene og utgifter til arkivdepot.  
 
Nedenstående utregning baserer seg på dagens kostnader for drift av selskapet og for 
leieutgifter til et arkivdepot med kontorarbeidsplasser, strøm, renhold m.m.  
Beregningen av eiertilskudd i IKA Østfold er i dag basert på en modell ved at man betaler kr 
12 for de første 5000 innbyggere, for de neste 5000 betaler man kr 6 de over 10.000 kr 3, over 
20.000 kr 1,5 og fylkeskommunen kr 1,7 pr. innbygger. Kommuner med innbyggere under 
1500 må betale en minstepris som i 2012 er kr 22.629,-. Disse beløpene blir justert etter den 
prosentvise økningen i årsbudsjettet som representantskapet til enhver tid bestemmer. 
Hvis eiertilskuddet settes til litt under det dobbelte av hva det er i dag vil dette kunne dekke 
de ekstra kostnadene til leie av arkivdepot. Her er det brukt en faktor på 1,9 som multipliseres 
med dagens eiertilskudd for kommunene. For Østfold fylkeskommune har man brukt kr 3 per 
innbygger, altså litt under en dobling av dagens kronebeløp som er 1,7. Eiertilskuddet som er 
betalt for 2012 er satt opp slik at man kan sammenligne tallene med nytt eiertilskudd.  







 


 
 
Eiertilskudd 2012 x faktor  1,9            
ØFK 3 kr per innbygger  3            
                 


Eiere  Innbyggere 
Eiertilskudd 
2012   


Nytt eiertilskudd 
etter utbygging   


Faktisk 
endring i 
eiertilskudd 


% endring i 
eiertilskudd   


Aremark  1 419  22629   42 995   20 366  90   
Askim  15 058  104222   198 022   93 800  90   
Eidsberg  11 063  92370   175 503   83 133  90   
Halden  29 547  147490   280 231   132 741  90   
Hobøl  4 860  56423   107 204   50 781  90   
Marker  3 513  41816   79 450   37 634  90   
Moss  30 646  144571   274 685   130 114  90   
Rakkestad  7 654  75022   142 542   67 520  90   
Rygge  14 615  103506   196 661   93 155  90   
Rømskog  682  22629   42 995   20 366  90   
Råde  6 989  69796   132 612   62 816  90   
Sarpsborg  53 239  212896   404 502   191 606  90   
Skiptvet  3 597  40920   77 748   36 828  90   
Spydeberg  5 334  57725   109 678   51 953  90   
Trøgstad  5 189  60758   115 440   54 682  90   
Våler  4 658  49104   93 298   44 194  90   
ØFK  277 766  485559   833 298   347 739  72   
Totalt     1 787 436   3 306 864   1 519 428  85   
 
 
Bygging av arkivdepot vil ta et sted mellom 1 ½ og to år, og IKA Østfold har sendt 
informasjon til Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo om at IKA Østfolds eierkommuner ikke 
klarer å overholde fristen som var den 1.januar 2012 til å etablere forskriftsmessige 
arkivlokaler til et arkivdepot. 
Kommunene og fylkeskommunen er selv også forpliktet til å ha godkjente arkivlokaler for 
sine daglige og bortsatte arkiver. Det stilles ikke like strenge krav til disse som til et 
arkivdepot, men det er en del eiere som har opprustet sine arkivlokaler slik at de tilfredsstiller 
kravene til bortsettingsarkiv og det er veldig bra slik at arkiver som ikke er gamle nok (25-30 
år) til å flyttes til arkivdepot sikres gode oppbevaringsforhold før de kan overføres til 
arkivdepot.







 


Oppsummering 
Selv om det finnes et prinsippvedtak fra 2009 om at man skal bygge et arkivdepot i Østfold 
har forutsetningene endret seg når det gjelder kostnader. Styret i selskapet mener derfor at 
representantskapet i IKA Østfold må behandle denne saken og fatte en endelig beslutning om 
bygging av arkivdepot i Skjeberg og langtidsleie av dette. Man vil derfor kalle inn til 
ekstraordinært representantskap den 19.oktober 2012. Sarpsborg kommune vil ikke starte 
byggearbeidet av et slikt arkivdepot hvis ikke eierne av IKA Østfold går inn for en slik felles 
løsning, og ønsker å forsikre seg om at alle eierne blir med før man påbegynner byggingen.  
 
Representantene som møter i representantskapet må derfor ha de nødvendige fullmakter til å 
binde sin kommune / fylkeskommune til denne avtalen. Representantskapet er 
beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til stede. Vedtakene gjøres med vanlig 
flertall av de stemmer som er avgitt. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 
Hvis noen eiere ikke ønsker en slik felles løsning, må de på egenhånd opprette et arkivdepot 
som tilfredsstiller lovkravene. Lovverket stiller spesifiserte krav til slike depot, og krav til 
arkivlokaler ligger vedlagt denne saken. Styret mener at dette er den billigste og beste 
løsningen for eierne for å klare å oppfylle lovkravene til et arkivdepot. Denne økningen i 
eiertilskuddet vil da gjelde fra innflytning i nytt arkivdepot og tidligst i 2014. 
 
Det er dessverre ingen mulighet til å få noe tilskudd fra statlige myndigheter for å kunne 
oppfylle disse kravene og derfor er det eierne selv som må bekoste dette. Siden opprettelsen 
av IKA Østfold i 2002 har man ikke økt antall ansatte, og har hatt forutsigbare leiekontrakter 
på kontorplasser til de ansatte i henholdsvis fylkeshuset i Sarpsborg og senere i Sarpsborg 
rådhus. Selskapet har derfor ikke hatt en større økning i eiertilskuddet enn vanlig lønns- og 
prisutvikling, men med leie av et nytt arkivdepot vil dette gi et større hopp i eiertilskuddet for 
de neste årene enn det som har vært tilfelle i de foregående år hvis man skal klare å oppfylle 
lovkravene som stilles til slike lokaler. 
 
Saksframlegget til ekstraordinært representantskap den 19.oktober 2012 vedlegges, med 
styrets forslag til vedtak. Det vil bli sendt ut innkalling til ekstraordinært representantskap i 
løpet av kort tid. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
 
Lene-Kari Bjerketvedt 
Daglig leder 
 
 
 
 
Vedlegg: Saksframlegg til ekstraordinært representantskap 19.oktober 2012. 
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1 Formålet med veiledningen 
 
Denne veiledningen er ment som et hjelpemiddel for de som vil vite noe om kravene til 
offentlige organers arkivlokaler. Det kan være organledelsen, arkivpersonalet, huseiere, 
arkitekter eller andre som søker slik informasjon. 
 
De som søker mer omfattende bakgrunn for bestemmelsene, kan finne det i Ivar Fonnes: 
Arkivhåndboken for offentlig forvaltning (Kommuneforlaget 2000). 
 
Hvis veiledningen ikke gir deg de svar du trenger, kan du ta direkte kontakt med Riksarkivet 
eller statsarkivene (se adresseliste i kapittel 14). 
 
 
 
2  Lov og forskrift 
 
§ 6 i arkivloven (lov av 04.12.1992 nr 126) slår fast at alle offentlige organer skal ha arkiv,  
og arkivet skal være innrettet slik at dokumentene er sikret som informasjons- og dokumen-
tasjonskilder både på kort og lang sikt. Dette innebærer bl.a. at arkivet må oppbevares i 
forsvarlige arkivlokaler. 
 
Kapittel 4 i arkivforskriften (forskrift av 11.12.1998 nr 1193) gir detaljerte bestemmelser om 
hva som kreves av et arkivlokale. Alle offentlige organer har plikt til å etterkomme disse 
kravene. 
 
Arkivloven med forskrifter gjelder fra 01.01.1999. 
 
 
 
3  Hva er et arkivlokale? 
 
Arkivlokaler er definert som lokaler hvor det blir oppbevart arkivmateriale over lengre tid. 
Formuleringen ”lengre tid” er ikke nærmere definert, men det er rimelig å tolke det som 
lokaler hvor arkivmaterialet har sitt faste oppholdssted. Kontorer hvor dokumentene blir 
oppbevart kun som et ledd i saksbehandlingen, blir da ikke å regne som arkivlokaler. 
 
Ut fra arkivforskriftens bestemmelser skal alle offentlige organer ha ”dagligarkiv” hvor 
saksdokumenter og andre aktive arkivserier er plassert. Eldre materiale skal skilles ut og bli 
overført til ”bortsettingsarkiv”. Alle lokaler hvor det blir oppbevart dagligarkiv eller 
bortsettingsarkiv må defineres som arkivlokaler. Hvis arkivmateriale blir oppbevart over 
lengre tid i andre rom enn dette, må også disse defineres som arkivlokaler og innfri de krav 
som gjelder til slike lokaler. 
 
Arkivforskriften setter generelle krav som må være oppfylt for alle arkivlokaler. I tillegg er 
det strengere krav til det som kalles ”spesialrom for arkiv”. Det er lokaler hvor arkiv-
materialet er satt bort og sjelden er i bruk. Når materialet blir sjeldent ettersett, kan det lett 
utvikle seg større skader på arkivmaterialet. Derfor settes det strengere krav til de fysiske 
omgivelsene i slike rom (kapittel 5). 
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Dersom det jevnlig og hyppig blir brukt arkivsaker i bortsettingsarkivet, vil det være lettere å 
oppdage feil og mangler i tide. Da er det tilstrekkelig at lokalet til bortsettingsarkivet innfrir 
de generelle kravene til arkivlokaler. 
 
Arkivforskriften sier ikke noe om hvor hyppig bortsettingsarkivlokalet må brukes for at man 
kan fravike kravene til spesialrom for arkiv. Men det vil være naturlig å tolke forskriften slik 
at brukshyppigheten i bortsettingsarkivrommet ikke må være vesentlig mindre enn det er i 
dagligarkivet. 
 
Arkivmateriale som ikke lenger er i administrativ bruk (eldre arkiv) og som ikke er vedtatt 
kassert, skal avleveres til arkivdepot (arkivforskriften § 5-1). Riksarkivet og statsarkivene er 
arkivdepot for statlige arkiv. Kommunale arkiv skal avleveres til kommunale eller inter-
kommunale arkivdepot. Avlevering skjer vanligvis når arkivmaterialet er 25–30 år gammelt. 
Det er ekstra strenge krav til krav for lokaler som skal brukes til arkivdepot (se kapittel 6). 
 
 
 
4  Krav til alle arkivlokaler 
 
Generelt heter det at arkivlokalet skal gi arkivmaterialet vern mot 
• vann og fuktighet 
• brann og skadelig varme 
• skadelig påvirkning av klima og miljø 
• skadeverk, innbrudd og ulovlig tilgang. 
 
Der det i det følgende står skal eller må, er bestemmelsen hjemlet i arkivforskriften. Når det 
er brukt ordet bør, er det kun gode råd som ikke direkte er hjemlet i forskriften. 
 
 
4.1 Plassering 
Arkivlokalene skal plasseres slik i bygningen at arkivmaterialet er godt beskyttet. Skader på 
arkivmaterialet kan bli påført av installasjoner eller virksomheter i nærliggende lokaler og 
bygninger. Det gjelder f.eks. virksomheter som kan medføre fare for oversvømmelser, brann 
eller eksplosjoner. 
 
 
4.2 Kapasitet 
I forbindelse med flytting, omorganisering, nybygg e.l. skal det tas hensyn til behovet for 
arkivlokaler i årene fremover. Arkivforskriften sier ikke noe om hvor lang tid det skal 
planlegges for. Men for dagligarkiv i papir bør det være plass til arkivmateriale for to 
arkivperioder (= 8–10 år). Bortsettingsarkivet må romme materiale for tiden fram til det skal 
avleveres til arkivdepot. Det innebærer at bortsettingsarkivet bør ha plass til 30 års tilvekst. 
 
 
4.3 Bæreevne 
Det skal være tilstrekkelig bæreevne i golv og reoler til å tåle vekten av arkivmaterialet. Papir 
er tungt. Hyller som skal bære dokumenter i A4-format, bør minst ha bæreevne 60 kg/hylle-
meter. For større papirformater bør hyllene tåle 120 kg/hyllemeter. 
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Kompaktreoler lastet med ordinære papirarkiv vil kreve en bæreevne i golvet på anslagsvis  
12 000 N/m². For vanlige, faste reoler kan det være tilstrekkelig med en bæreevne i golvet på 
6 000 N/m². 
 
 
4.4 Arbeidsplass for arkivpersonalet 
Både i dagligarkiv og bortsettingsarkiv bør det legges til rette for at personalet enkelt og 
rasjonelt kan utføre sine oppgaver. Det skal være tilstrekkelig gulvplass til å kunne hente og 
transportere arkivmateriale. I tillegg bør lokalet ha godt arbeidslys og være utstyrt med 
arbeidsbord i passende høyde. 
 
 
4.5 Tilsyn og renhold 
Alle arkivlokaler skal ha fast tilsyn og renhold. Ideelt bør det være tilsyn minst en gang i uka 
og renhold minst en gang i måneden. Men både tilsyn og renhold må tilpasses de reelle 
forhold i arkivlokalet, blant annet hvor godt sikret arkivmaterialet er, og hvor utsatt lokalet er 
for støv og forurensning. Dersom det går vannrør gjennom arkivlokalet, bør tilsynet være 
hyppigere enn en gang pr uke. 


 
Formålet med tilsyn er at det raskt kan bli oppdaget eventuelle skader på arkivmaterialet. 
Dersom det blir oppdaget skader som skyldes forholdene i arkivlokalet, må det iverksettes 
mottiltak så raskt som mulig. 
 
 
4.6 Vern mot lekkasjer 
Arkivlokaler skal være godt sikret slik at vann og fuktighet ikke trenger inn. Det må ikke tas i 
bruk arkivlokaler som kan være truet av flom eller oversvømmelse.  


 
Dersom det tas i bruk arkivlokaler som ligger under bakkenivå, bør man forsikre seg om at 
vann og fuktighet ikke kan trenge gjennom ytterveggene, og at det bygningstekniske 
vedlikeholdet også omfatter drenering og ytre tetting av mur.  


 
Dersom det er fare for vannlekkasjer fra overliggende lokaler, bør det legges en vanntett 
membran på oversiden av taket i arkivlokalet. 
 
 
4.7 Bruk av vann i lokalet 
Nødvendig bruk av vann i lokalet må ikke skade arkivmaterialet. Renhold må ikke utføres slik 
at arkivdokumentene blir direkte utsatt for vann eller fuktighet. 
 
 
4.8 Vern mot branntilløp i arkivlokalet 
Det skal ikke være annet elektrisk utstyr i arkivrommet enn det som er nødvendig i et 
arkivlokale. Kopimaskiner, skannere o.l. kan i visse situasjoner innebære brannfare og bør 
derfor plasseres utenfor arkivlokalet. Kaffetraktere, vannkokere o.l. hører ikke hjemme i et 
arkivlokale. 


 
Det elektriske anlegget skal tilfredsstille kravene i forskriftene for slike anlegg i branntrygge 
lokaler.  
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Det skal ikke være sikringsskap, el-sentral med strømmåler eller lignende i arkivlokalet. 
Årsaken til det er at det tidvis kan oppstå brann og eksplosjoner i slike installasjoner. 


 
Røyking og annen brannfarlig virksomhet er forbudt i arkivlokaler. 
 
 
4.9 Vern mot brannspredning fra andre rom skal ivaretas gjennom bygningsmessige 
tiltak. Alle arkivlokaler skal klassifiseres etter de tekniske forskriftene til plan- og 
bygningsloven. 


 
Et arkivlokale skal være en branncelle med bygningsdeler som sikrer at en brann utenfor 
lokalet tar en viss tid på å spre seg inn til arkivlokalet.  


 
I et vanlig arkivrom skal bygningsdelene (vegger, gulv, tak) kunne motstå åpen ild i minst 30 
minutter (brannmotstandsevne REI 30). Materialene i bygningsdelene skal være avgrenset 
brennbare.  Dører, luker osv inn til arkivlokalet må kunne motstå åpen ild i minst 15 minutter 
(brannmotstandsevne EI 15). 


 
• Bokstaven R angir at bygningsdeler som er bærende, skal opprettholde sin lastbærende 


funksjon, 
• Bokstaven E angir at bygningsdelene skal motstå brannpåkjenning på en av sidene 


uten at brannen trenger gjennom i form av flammer eller varme gasser, 
• Bokstaven I angir at bygningsdelene skal motså brannpåkjenning på en av sidene uten 


at brannen overføres til baksiden gjennom varmeledning, 
• Et tall angir hvor mange minutter de aktuelle bygningsdelene skal oppfylle kravene R, 


E og I. 
 
Alle gjennomføringer (åpning i vegg til elektriske ledninger, ventilasjonskanaler osv) må ha 
forskriftsmessig branntetthet. 


 
Brannsikkerheten fremgår av bygningens brannverndokumentasjon og brannverntegninger.  
I brannverndokumentasjonen blir betegnelsen branncelle ofte bare brukt om rom som bygge-
forskriften krever skal være brannceller (f.eks. trapperom, ventilasjonsrom osv). For arkivrom 
er det derfor viktigere at tegningen viser at vegger og dører har den fastsatte brannsikkerhet 
enn at rommet er betegnet som branncelle. I tvilstilfeller kan en teknisk bygningskyndig 
vurdere om bygningsdelene tilfredsstiller  arkivforskriftens krav til brannsikkerhet. 
 
 
4.10 Vern mot brannspredning i arkivrommet 
Dersom en branncelle inneholder flere arkivrom, må skilleveggene mellom arkivrommene 
minst ha brannmotstandsevne EI 30 og være utført i materialer som er avgrenset brennbare. 


 
I arkivlokaler skal det brukes maling, golvbelegg e.l. som i minst mulig grad kan fremme 
brannspredning. Fortrinnsvis bør maling og gulvbelegg være av brannhemmende art. 


 
For vanlige arkivrom er det samme krav til brannvarslingsanlegg som for bygningen ellers. 


 
Alle arkivlokaler skal ha brannslokningsapparat (håndapparat), helst med CO2-gass, 
alternativt med pulver. Det bør ikke brukes brannslokningsapparat med vann som 
slokningsmiddel. Apparatene må vedlikeholdes årlig, og vedlikeholdet må dokumenteres. 
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Dersom arkivlokalet har godkjent slokningsanlegg, for eksempel med inergengass, kan kravet 
til håndapparat fravikes. 
 
 
4.11  Vern mot skadelig klima 
Arkivmateriale kan ta skade av store variasjoner i temperatur og fuktighet. Arkivforskriften 
setter derfor krav til at det skal være stabilt klima i arkivlokalet. Samtidig er det krav til at 
arkivlokalet skal kunne varmes opp til vanlig romtemperatur hele året, dette for at mennesker 
skal kunne arbeide der. 


 
Alle former for papir er utsatt for en gradvis kjemisk nedbryting. Denne nedbrytingen skjer 
raskere med høy temperatur og/ eller høy relativ fuktighet i arkivlokalet. Hvis den relative 
fuktigheten er over 65%, er det stor fare for at papiret blir angrepet av mugg og sopp. 


 
• Papir bør ha temperatur 18–21 °C og relativ fuktighet 45–55%.  
• Fotografisk materiale bør lagres i mørke med temperatur under 21 °C og under 55% 


relativ fuktighet. De ideelle forhold for originalfoto er 5–8 °C og relativ fuktighet 
under 30%.  


• Magnetisk materiale (lydbånd, disketter osv) og optiske plater (CD/R) oppbevares 
under samme klimaforhold som papir. 


 
For høy luftfuktighet i arkivrommet må fortrinnsvis rettes opp med bygningsmessige tiltak. 
En nødløsning er å bruke en elektrisk luftavfukter som minsker luftfuktigheten når den får en 
viss grenseverdi. Men flyttbare luftavfuktere kan innebære brannfare. I tillegg egner de seg 
dårlig som en permanent ordning i mange år. Hvis fuktigheten er for høy i et arkivrom, bør 
arkivmaterialet flyttes til et bedre lokale. 


 
Papir tar mer skade av for fuktig luft enn av for tørr luft. Det bør ikke brukes flyttbare 
luftfuktere for å få opp fuktigheten i et arkivrom.   


 
I bygningsdeler og innredning skal det ikke brukes materiale som kan skade arkivmaterialet 
ved avgassing, stråling eller på annen måte. Som en hovedregel kan det brukes at det som er 
skadelig for mennesker, også er skadelig for arkivmateriale. Det bør altså brukes 
miljøvennlige materialer også i arkivrom. 
 
 
4.12 Vern mot skadeverk, innbrudd etc. 
Alle bygningsdeler i arkivlokalet skal være utformet slik at arkivmaterialet er tilstrekkelig 
sikret mot innbrudd og mot at uvedkommende kan slippe inn. Bygningens ordinære sikker-
hetsopplegg må også dekke arkivlokalet. Hvis det oppbevares særskilte typer arkivmateriale, 
kan sikkerhetsloven eller særlover ha bestemmelser om fysisk sikring som er strengere enn 
arkivforskriften. Disse må da selvsagt følges fullt ut. 


 
Det skal være utarbeidet regler for hvem som har tilgang til arkivlokalet. Slike regler bør 
utformes slik at de er hensiktsmessige. Det anbefales at man begrenser adgangen til de 
personer som trenger det til sine arbeidsoppgaver. Det er følgelig ikke tillatt å ha en allmenn 
rømningsvei gjennom et arkivlokale. Adgangen til arkivlokalene må heller ikke bryte med 
bestemmelsene om taushetsplikt etter forvaltningsloven, særlover eller reglene om behandling 
av gradert materiale etter sikkerhetsloven og beskyttelsesinstruksen. 
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5 Krav til spesialrom for bortsatt arkiv 
 
Bortsatt arkivmateriale som ikke er i hyppig og regelmessig bruk, skal oppbevares i 
spesialrom (se kapittel 3). Det er strengere krav til spesialrom for arkiv enn til andre 
arkivlokaler. De kravene som er nevnt nedenfor, kommer derfor i tillegg til de generelle 
kravene til alle arkivlokaler. 
 
 
5.1 Inventar og innredning 
I spesialrom for arkiv skal det ikke lagres ting som kan redusere arkivmaterialets sikkerhet. 
Det gjelder f.eks. materiale som er brannfarlig, som kan medføre fuktighet eller vannskader, 
som kan føre til forråtnelse eller påvirke miljøet i rommet på andre måter. 


 
Arkivmaterialet skal ikke stå tett inntil vegg og tak eller plasseres direkte på gulvet. Dette av 
hensyn til luftsirkulasjonen og faren for fuktskader ved oversvømmelser o.l. Anbefalt avstand 
til yttervegg er minimum 15 cm. Dette innebærer at det ikke bør være veggreoler på ytter-
vegg. Avstanden fra gulv til nederste hylle bør ikke være mindre enn 10 cm. 


 
I spesialrom for arkiv skal reolene være av ikke brennbart materiale. I slike rom er det er 
følgelig ikke tillatt med reoler av tre. 
 
 
5.2 Vern mot lekkasjer 
I spesialrom for arkiv skal det ikke være vannrør. Dette gjelder som et ufravikelig krav i 
nybygg. Dette innebærer at oppvarming ikke skal skje ved direkte vannbåren varme, f.eks. 
varmtvannsradiatorer. Begrunnelsen er at lekkasjer fra vannrør etter all erfaring oppstår før 
eller siden. Dette gjelder alle rør hvor det går vann i, både de som står under trykk hele tiden, 
og avløpsrør.  


 
Dersom det i eksisterende bygninger er vannrør og det er urimelig kostbart å endre røropp-
legget, kan det alternativt brukes tekniske løsninger som effektivt hindrer at arkivmaterialet 
blir skadet av vann fra rørene, f.eks. fuktfølere på gulvet tilkoblet stengeventil eller alarm. 
Alarmen må kunne fanges opp umiddelbart, slik at nødvendige tiltak kan settes inn straks. 
Kombinert med dette kan det anbefales å legge et platetak (eller vannrenne) under vannrørene 
med fall mot vegg. Slike løsninger bør kombineres med hyppige inspeksjoner av lokalene. 
 
 
5.3 Vern mot branntilløp i arkivlokalet 
Spesialrom for arkiv skal varmes opp med varmekabler i gulv eller i egne varmekonstruk-
sjoner, eventuelt med varmluftsanlegg eller andre varmekilder som ikke medfører fare for 
brann, eller på annen måte kan skade arkivmaterialet. Varmekabler eller varmluft er å 
foretrekke, det gir ingen direkte eksponering av strålevarme i arkivlokalet. Hvis elektriske 
ovner skal oppfylle kravene, må de være veggmontert, ha lav overflatevarme og være plassert 
slik at arkivmaterialet ikke kan ta fyr eller bli skadet ved overoppheting av ovnene. 


 
Det er strengere krav til elektrisk utstyr i spesialrom enn i vanlige arkivrom. Rommet skal  
kun være utstyrt med elektriske apparater som er nødvendig for arkivarbeidet. Strømmen til 
disse apparatene må være slått av når det ikke utføres arbeid i lokalet. 
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5.4 Vern mot brannspredning fra andre rom 
I spesialrom skal bygningsdelene kunne motstå åpen ild i minst 60 minutter (brannmotstands-
evne REI 60). Dører, luker osv inn til arkivlokalet må kunne motstå åpen ild i minst 30 
minutter (brannmotstandsevne EI 30). 


 
Spesialrom for arkiv skal ha selvlukkende dør(er). Begrunnelsen er at brann kan spre seg 
gjennom dører som ikke blir lukket etter bruk. 


 
Spesialrom skal normalt ikke ha vinduer. En årsak er at brann fra nærliggende bygninger 
lettere kan spre seg gjennom vinduer enn gjennom vegger. Dessuten kan arkivmaterialet ta 
skade av direkte sollys. I tillegg kan vinduer føre til at arkivlokalet er mer utsatt for innbrudd.  
 
 
5.5 Vern mot brannspredning i arkivrommet. 
Spesialrom for arkiv skal ha automatisk brannalarm. Det vil si at brann blir varslet via 
meldere som reagerer på varme eller røyk, fortrinnsvis begge deler. Alarmen må gå direkte til 
brannvesenet eller en annen alarmsentral som er bemannet døgnet rundt. Det må kunne 
dokumenteres årlig teknisk vedlikehold av alarmanlegget.  


 
Hvis det skal være automatisk brannslokningsanlegg i et spesialrom for arkiv, bør det være 
sprinkleranlegg med miljøvennlige gasser. Andre former for automatisk brannslokning, f.eks. 
sprinkleranlegg med vann, kan gi store og alvorlige vannskader på papirmaterialet hvis 
anlegget utløses ved et uhell. Derfor frarådes det å installere sprinkleranlegg med vann som 
slokningsmiddel i nybygde arkivlokaler. 


 
Dersom det i en eksisterende bygning er sprinkleranlegg med vann som slokningsmiddel i et 
spesialrom for arkiv, må det iverksettes tiltak som kan minske vannskadene (se kapittel 5.2, 
andre avsnitt). 
 
 
5.6 Vern mot skadeverk, innbrudd etc. 
Spesialrom for arkiv skal ha særskilt innbruddsalarm. Arkivforskriften sier ikke noe om hva 
slags innbruddsalarm som spesialrom skal ha. Normalt skjer de fleste innbrudd gjennom dører 
og vinduer. Det er derfor naturlig at dører (og eventuelt vinduer) i spesialrom blir utstyrt med 
innbruddsalarm. Alternativt kan det brukes alarmer som reagerer på bevegelse i rommet.  


 
Hvis spesialrom for arkiv inneholder gradert materiale etter sikkerhetsloven eller beskyttelses-
instruksen, gjelder særlige bestemmelser om adgang til lokalet, (jfr. Forskrift om informa-
sjonssikkerhet av 01.07.2001 nr 744, kapittel 6). 
 
 
 
6  Krav til spesialrom for arkivdepot 
 
Riksarkivet og statsarkivene er arkivdepot for statlige arkiv. Det innebærer at statlig 
arkivmateriale som ikke lenger er i administrativ bruk, blir avlevert til Riksarkivet eller 
statsarkivene (arkivforskriften § 5-1). Kommunale arkiv skal på tilsvarende måte avleveres til 
kommunale eller interkommunale arkivdepot. Avlevering skjer vanligvis når arkivmaterialet 
er 25–30 år gammelt.  
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Det er ekstra strenge krav til krav for lokaler som skal brukes til arkivdepot.  Foruten alle de 
kravene som er nevnt ovenfor, må bygningsdeler kunne motstå åpen ild i minst 120 minutter 
(brannmotstandsevne REI 120). Dører, luker osv inn til arkivlokalet må kunne motstå åpen ild 
i minst 60 minutter (brannmotstandsevne EI 60).  
 
I tillegg må det i et arkivdepot være lagt til rette for at arkivmaterialet kan bli brukt av 
publikum (arkivforskriften § 5-6). 
 
  
 
7 Tilfluktsrom som arkivlokale? 
 
Tidligere kunne det under visse forutsetningen være tillatt å bruke tilfluktsrom til arkivlokaler. 
Nå er det ikke lenger anledning til det. Det innebærer at det ikke er adgang til å ta i bruk 
tilfluktsrom som arkivlokale. Offentlige organer som oppbevarer arkiv i tilfluktsrom, må 
flytte arkivene ut derfra innen 2012. 
 
Det finnes ett unntak: det er tillatt å ha arkivsaker som etter godkjente kassasjonsregler skal 
kasseres, i tilfluktsrom. Men organet må da på egen hånd vurdere konsekvensene ved skader 
på materialet, f.eks. hvis det må flyttes ut på kort varsel. 
 
Dersom Sivilforsvaret godkjenner at et lokale ikke lenger skal være tilfluktsrom, er det 
anledning til å bruke det til arkivlokale så fremt det tilfredsstiller arkivforskriftens øvrige krav 
til et arkivrom. 
 
 
 
8 Brannsikkert skap definert som arkivlokale? 
 
Arkivforskriften åpner for at bortsettingsarkiv kan oppbevares i brannsikkert arkivskap i 
stedet for i spesialrom for arkiv. Dette forutsetter imidlertid at arkivene er små nok til å få 
plass i slike skap. Det er ikke anledning til å splitte opp større arkiv i små enheter for å plass i 
brannsikre skap.  
 
Med brannsikkert arkivskap menes skap som kan motstå åpen ild i 30, 60, 90 eller 120 
minutter. Brukt som erstatning for spesialrom for bortsatt arkiv må arkivskapet tåle åpen ild i 
minst 90 minutter (EI 90 eller høyere). 
 
Forskriften sier ikke noe om at kravene til lokaler kan avvikes hvis dagligarkivet blir plassert i 
brannsikre skap. Det er imidlertid anledning til å søke Riksarkivaren om slik tillatelse (jfr 
arkivforskriften § 1-3). 
 
Brannsikkert skap vil kun dekke kravene til brannsikkerhet. Rommet der arkivskapet står må 
også innfri kravene til vern mot vann, fuktighet og andre skader. Hvis ikke rommet er låst 
utenom arbeidstid, må det være rutiner for å låse arkivskapet og oppbevare nøkkelen slik at 
den ikke kan brukes av uvedkommende. 
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9 Arkivlokaler i nybygg/ ombygde lokaler 
 
Arkivforskriftens krav gjelder fullt ut for alle nye arkivlokaler. Dette gjelder både 
• arkivlokaler i nybygg 
og 
• lokaler som tidligere ikke er brukt til å oppbevare arkiv. 
 
Arkivforskriften har ikke dispensasjons- eller overgangsordninger for arkivlokaler som blir 
tatt i bruk etter 01.01.1999. 
 
 
  
10 Arkiv i eksisterende lokaler 
 
Alle offentlige organer skal lage en oversikt over sine arkivlokaler og vurdere om disse 
lokalene oppfyller arkivforskriftens krav. Dersom noen av kravene ikke er oppfylt, skal det 
lages en plan som viser hva som må rettes på. Det kan enten være å rette på manglene i det 
eksisterende arkivlokalet eller å flytte arkivmaterialet til lokaler som tilfredsstiller 
arkivforskriftens krav. 
 
Utbedringsplanen skal legges fram for Riksarkivaren til godkjenning. Sentrale organer 
(departementer m.m.) sender sine planer til Riksarkivet, mens andre offentlige organer sender 
planene til statsarkivet i vedkommende distrikt (se adresseliste i kapittel 14). 
 
Organet skal rette opp manglene ved arkivlokalene så raskt som mulig. Gjennomføringstiden 
skal tilpasses omfanget og kostnadene som opprettingen innebærer. Det innebærer at mindre 
tiltak, som f.eks. å installere ei branndør, skal gjennomføres ganske raskt. Men omfattende 
bygningsendringer kan ta lenger tid. Normalt skal alle tiltak være gjennomført innen 10 år, 
regnet fra 2002. Det vil innebære at alle arkivlokaler skal tilfredsstille arkivforskriftens krav 
i 2012.  I spesielle tilfeller kan Kulturdepartementet etter søknad innvilge noe lenger 
gjennomføringstid. 
 
I tiden fram til manglene ved arkivlokalene er rettet opp, har organet plikt til å gjennomføre 
tiltak som sikrer arkivmaterialet best mulig (arkivforskriftens § 4-12). Arkivverket kan gi råd 
om dette. 
 
Noen offentlige organer holder til i lokaler som de ikke skal bruke etter 2012. Andre organer 
vet at de ut fra f.eks. omorganiseringer eller avleveringer til arkivdepot ikke kommer til å 
oppbevare noen bortsatte arkiver etter 2012. De trenger kanskje ikke i å iverksette omfattende 
tiltak med arkivlokalene, men liksom alle andre offentlige organer har de plikt til å sikre 
arkivmaterialet best mulig så lenge det er i deres varetekt. 
 
 
 
11 Strakstiltak 
 
Dersom arkiv blir oppbevart slik at det står i fare for å bli skadet, kan Riksarkivaren gi pålegg 
om utbedringer som skal gjennomført straks (arkivforskriften § 4-12, arkivloven § 7, pkt c). 
Riksarkivaren kan delegere til lederne for statsarkivene å gi slike pålegg (jfr arkivloven § 4). 
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Hvis arkivmaterialet blir åpenbart vanskjøttet, må organet regne med å bli stilt til ansvar for 
det. Organer som med vilje handler i strid med arkivforskriftens bestemmelser og Riks-
arkivarens pålegg, kan straffes med bøter (arkivloven § 22). 
 
 
 
12 Oppbevaring av elektroniske arkiv 
 
Elektroniske arkiv blir vanligvis lagret på servere og ikke på datamaskinen til den enkelte 
saksbehandler. I statlig sektor er det stadig flere elektroniske arkiv som blir lagret på felles 
servere for en hel etat (f.eks. Skatteetaten, Tolletaten etc). Det er spesielt viktig å ha gode 
sikkerhetsrutiner for det lokalet hvor slike servere blir oppbevart.  
 
Datautstyr er hyppig utsatt for tyveri. Det bør derfor iverksettes sikkerhetstiltak som hindrer at 
datamaskiner og servere med elektroniske arkiver blir stjålet. Dette både fordi viktig 
informasjon kan gå tapt og fordi ømfintlig informasjon kan komme på avveie. Det frarådes at 
servere står i rom hvor det er vindu. 
 
Det er samme klimatiske krav til et serverrom som til et rom hvor det blir oppbevart papir-
arkiv (se kapittel 4.11). Den relative fuktigheten kan godt være litt lavere i et serverrom (30–
40%). Men fuktigheten må ikke bli for lav, det kan bidra til økt risiko for statisk elektrisitet. 
 
Når det er mange maskiner i et rom, blir det utviklet mye varme. Hvis temperaturen i et 
serverrom med elektroniske arkiv overstiger 22 ºC, bør rommet utstyres med kjøleanlegg som 
holder temperaturen innenfor de forsvarlige rammer. 
 
Datarom bør være mest mulig støvfrie. 
 
Sikkerhetskopier og ikke-aktive elektroniske arkiv blir vanligvis oppbevart på optiske plater 
(f.eks. CD-plater) eller på disk/ magnetisk tape. Slike medier må oppbevares i lokaler med 
samme krav til temperatur og fuktighet som i arkivrom hvor det blir oppbevart papirarkiv (se 
kapittel 4.11). Elektroniske bortsettingsmedier må ikke utsettes for direkte sollys og bør 
plasseres i tette skap hvor det ikke er støv. Magnetbånd og kassetter skal oppbevares stående. 
CD-er må oppbevares i plasthylster. 
 
Dersom sikkerhetskopi og ikke-aktive elektroniske arkiv er lagret i et rom hvor det ikke er 
hyppig og regelmessig kontroll, må lokalet tilfredsstille kravene til spesialrom for arkiv. I 
stedet for spesialrom kan materialet oppbevares i brannsikkert skap med brannmotstandsevne 
EI 90 eller høyere. 
 
For elektronisk arkivmateriale som er gradert etter sikkerhetsloven, gjelder særlige bestem-
melser om adgang til lokalet, (jfr. Forskrift om informasjonssikkerhet av 01.07.2001 nr 744, 
kapittel 6).  
 
Magnetisk materiale (magnetbånd) må ikke utsettes for elektriske installasjoner som kan 
påvirke magnetiseringen. Det kan være elektriske installasjoner i samme rom eller høyspent-
ledninger utenfor bygningen. Magnetisk materiale oppbevares sikrest i såkalte EMP-rom 
(elektromagnetisk puls). Vegger, gulv og tak i et EMP-rom er utformet slik at det stanser 
elektromagnetisk stråling utenfra (”Faradays bur”). 
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13 Opplysningsplikt og kontrolltiltak 
 
Riksarkivaren har rettlednings- og tilsynsansvar for arkivarbeidet i offentlige organer (arkiv-
loven § 7). Dette innebærer at alle offentlige organer har plikt til å gi opplysninger om sine 
arkiv på forespørsel fra Riksarkivaren. Dette gjelder også opplysninger som er underlagt 
taushetsplikt etter forvaltningsloven, sikkerhetsloven eller andre særlover såfremt opplys-
ningene er relevante for å oppfylle arkivlovens formål.  
 
Riksarkivaren kan kreve skriftlige rapporter om arkivforholdene, både ad hoc og ved jevne 
mellomrom, f.eks. periodiske rapporter (arkivloven § 8). Riksarkivaren kan delegere opplys-
ningsfullmakten til lederne for statsarkivene. 
 
Riksarkivet og statsarkivene har rett til å kontrollere og inspisere arkiv i offentlige organer. 
Ved inspeksjoner må organet kunne dokumentere at arkivlokalene tilfredsstiller arkivfor-
skriftens krav. I dette ligger bl.a. plikt til å vise gyldig brannverndokumentasjon, brannvern-
tegninger mm. Offentlige organer som har arkivlokaler eldre enn 1999 må kunne legge fram 
dokumentasjon som viser organets egenvurdering av arkivlokalene. 
 
 
 
14 Adresser i Arkivverket 
 
Arkivverket består av Riksarkivet, 8 statsarkiv og Samisk arkiv. Riksarkivaren er leder både 
for Riksarkivet og hele Arkivverket. Riksarkivarens myndighet er hjemlet i arkivloven. 
 
De viktigste oppgavene for Arkivverket er å: 
• ta vare på arkivmateriale fra statlige virksomheter 
• gjøre arkivmaterialet tilgjengelig for bruk 
• føre tilsyn med arkivarbeidet i staten, fylkeskommunene og kommunene 
• bidra til at private arkiver blir tatt vare på. 


 
Riksarkivet oppbevarer arkivene etter sentrale statlige virksomheter og andre 
landsomfattende virksomheter. I tillegg oppbevarer Riksarkivet en rekke private arkiver fra 
bedrifter, organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner. 
 
Adresse: Riksarkivet, Postboks 4013 Ullevål stadion, 0806 Oslo 
Telefon: 22 02 26 00, telefaks: 22 23 74 89 
E-post: riksarkivet@arkivverket.no 
 
Statsarkivene oppbevarer arkiver etter lokale og regionale statlige myndigheter og dessuten 
private arkiver fra bedrifter, organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner. Det finnes 
statsarkiv i Oslo, Hamar, Kongsberg, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og 
Tromsø. 
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Statsarkivet i Oslo dekker Østfold, Oslo og Akershus.  
Adresse: Statsarkivet i Oslo, Postboks 4015, Ullevål stadion, 0806 Oslo 
Telefon: 22 02 26 00, telefaks: 22 23 74 89 
E-post: statsarkivet.oslo@arkivverket.no 
 
Statsarkivet i Hamar dekker Hedmark og Oppland. 
Adresse: Statsarkivet i Hamar, Postboks 533, 2304 Hamar 
Telefon: 62 55 54 40, telefaks: 62 52 94 48 
E-post: statsarkivet.hamar@arkivverket.no 
 
Statsarkivet i Kongsberg dekker Buskerud, Vestfold og Telemark. 
Adresse: Statsarkivet i Kongsberg, Frogsvei 44, 3611 Kongsberg 
Telefon: 32 86 99 00, telefaks: 32 86 99 10 
E-post: statsarkivet.kongsberg@arkivverket.no 
 
Statsarkivet i Kristiansand dekker Aust- og Vest-Agder. 
Adresse: Statsarkivet i Kristiansand, Serviceboks 402, 4606 Kristiansand 
Telefon: 38 14 55 00, telefaks: 38 14 55 01 
E-post: statsarkivet.kristiansand@arkivverket.no 
 
Statsarkivet i Stavanger dekker Rogaland. 
Adresse: Statsarkivet i Stavanger, Bergjelandsgt. 30, 4012 Stavanger 
Telefon: 51 50 12 60, telefaks: 51 50 12 90 
E-post: statsarkivet.stavanger@arkivverket.no 
 
Statsarkivet i Bergen dekker Hordaland, Sogn og Fjordane. 
Adresse: Statsarkivet i Bergen, Årstadveien 22, 5009 Bergen 
Telefon: 55 96 58 00, telefaks: 55 96 58 01 
E-post: statsarkivet.bergen@arkivverket.no 
 
Statsarkivet i Trondheim dekker Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag samt 
Nordland. 
Adresse: Statsarkivet i Trondheim, Maskinistgata 1, 7042 Trondheim. 
Telefon: 73 88 45 00, telefaks: 73 88 45 40 
E-post: statsarkivet.trondheim@arkivverket.no 
 
Statsarkivet i Tromsø dekker Troms, Finnmark og Svalbard. 
Adresse: Statsarkivet i Tromsø, Breivika, 9293 Tromsø, 
Telefon: 77 64 72 00, telefaks: 77 64 72 01 
E-post: statsarkivet.tromso@arkivverket.no 
 
Samisk Arkiv har ikke tilsynsoppgaver for offentlige arkiver. 
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15 Oversikt over noen byarkiv, fylkesarkiv og interkommunale 
arkivinstitusjoner 


 
Noen byer har egne byarkiv som kan gi arkivfaglige råd og veiledning til byens kommunale 
organer. Det gjelder bl.a.: 
 
Oslo kommune, Byarkivet 
Adresse: Byarkivet, Maridalsveien 3, Postboks 1453 Vika, 0116 Oslo 
Telefon: 02 180, telefaks: 23 46 03 01 
E-post: postmottak@kie.oslo.kommune.no 
 
Bergen Byarkiv 
Adresse: Kalfarveien 82, Postboks 7700, 5020 Bergen, 
Telefon:  55 56 62 83, telefaks: 55 56 62 40 
E-post: post.byarkivet@bergen.kommune.no 
 
Trondheim Byarkiv 
Adresse: Maskinistgata 1, 7042 Trondheim  
Telefon: 72 54 64 00, telefaks: 72 54 63 00  
E-post: byarkivet.postmottak@trondheim.kommune.no   
 
Stavanger Byarkiv 
Adresse:  Lars Hertervigsgate 2, 4010 Stavanger 
Telefon: 51 50 71 58, telefaks: 51 50 79 27  
E-post:  postmottak@Stavanger.kommune.no 
 
Mange av landets kommuner og fylkeskommuner har dannet interkommunale arkivinstitu-
sjoner eller fylkesarkiv som kan gi arkivfaglige råd til medlemskommunene. Noen av disse 
arkivinstitusjonene er: 
 
Østfold interkommunale arkivselskap 
Adresse: Sarpsborg rådhus, Postboks 237, 1702 Sarpsborg, 
Telefon: 69 1162 49, 
E-post: ika.ostfold@sarpsborg.com 
 
Fylkesarkivet i Oppland 
Adresse: Fakkelgården, Vormstuguvegen 40, 2624 Lillehammer, 
Telefon: 61 27 18 00, telefaks: 61 27 18 01 
E-post: fylkesarkivet@oppland.org 
 
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS 
Adresse: Nansensgate 1, 3616 Kongsberg, 
Telefon: 32 76 40 20. telefaks: 32 76 40 39 
E-post: postmottak@ikakongsberg.no 
 
Fylkesarkivet i Vestfold 
Adresse: Svend Foynsgate 9, 3126 Tønsberg 
Telefon: 33 34 40 00, telefaks: 33 34 40 16 
E-post: fylkesarkivet@vfk.no 
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Aust-Agder Kulturhistoriske senter 
Adresse: Parkveien 16, 4838 Arendal, 
Telefon: 37 07 35 00, telefaks: 37 07 35 01 
E-post: postmottak@aaks.no 
 
Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS 
Adresse: Märthas vei 1, 4633 Kristiansand 
Telefon: 38 14 55 91, telefaks: 38 14 55 92 
E-post: ikava@ikava.va.no 
 
Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS 
Adresse: Bergjelandsgate 30, 4012 Stavanger 
Telefon: 51 50 12 83, telefaks: 51 86 11 40  
E-post: epost@ikarogaland.no  
 
Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS 
Adresse: Årstadveien 22, 5009 Bergen  
Telefon: 55 30 60 90, telefaks: 55 30 60 95 
E-post: post@ikah.no 
 
Hordaland fylkesarkiv 
Adresse: Postboks 7900, 5020 Bergen  
Telefon: 55 23 99 50 Telefaks: 55 23 99 59  
E-post: postmottak.fylkesarkivet@hordaland-f.kommune.no  
 
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane  
Adresse: Askedalen 2, 6863 Leikanger 
Telefon:  57 65 61 00, telefaks: 57 65 61 01 
E-post: postmottak.sffarkiv@sf-f.kommune.no 
 
Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal IKS 
Adresse: Kirkegt 10, Postboks 1073, 6001 Ålesund 
Telefon:  70 13 44 40, telefaks: 70 13 44 41 
E-post: postmottak@ikamr.no 
 
Interkommunalt arkiv i Trøndelag IKS 
Adresse: Maskinistgata 1, 7042 Trondheim 
Telefon:  73 50 18 90 
E-post: postmottak@ika-trondelag.no 
 
Arkiv i Nordland 
Adresse: Høgskolen i Bodø, 8049 Bodø 
Telefon: 75 51 75 77, telefaks: 75 51 75 78 
E-post: arkiv.i.nordland@nfk.no 
 
Interkommunalt arkiv i Troms  
Adresse: c/o Statsarkivet i Tromsø, 9293 Tromsø 
Telefon:  77 67 69 80, telefaks: 77 67 65 20 
E-post:  interkom@online.no 
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Interkommunalt arkiv i Finnmark  
Adresse: c/o Porsanger kommune, Rådhuset, 9712 Lakselv 
Telefon:  78 46 30 60, telefaks: 78 46 47 55 
E-post: ikaf@ikaf.no 



mailto:ikaf@ikaf.no
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  NYBYGG V/SKJEBERG ADMINISTRASJONSBYGG 
LEIEKONTRAKT - IKS 


 
 
1. AVTALENS PARTER 
 
Utleier: Sarpsborg kommune 
     
  Postboks 237, 1702 Sarpsborg 
  Tlf: 69 10 80 00     
  Faks: 69 10 86 36 
  E-post: tommy.kruse@sarpsborg.com
 
 
Leier: Østfold Interkommunale arkivselskap, IKS 
 
  Postboks 237, 1702 Sarpsborg 
  Tlf: 69 11 62 49   
  Faks: 69 11 70 70  
  E-post: ika.ostfold@sarpsborg.com
 
 
2. LEIEOBJEKTET 
 
Eiendommens adresse: Rådhusveien 17, 1739 Borgenhagen 
 
Gnr: 1051 Bnr: 236 i Sarpsborg kommune, kommunenr: 0105 
 
Leieforholdet omfatter de arealer/bygninger som er vist som skravert i vedlegg 1 til denne 
kontrakt. Tilhørende tegninger fremgår av vedlegg 2. Areal og oppdeling skal være i henhold 
til Norsk Standard.  
 
Eventuelle unøyaktigheter i arealutmålingen får ikke virkning for leiens totale størrelse. 
 
 
3.  LEIESUM OG ENERGIUTGIFTER 
 
Leien: 
Årsleien er totalt kr. 1.500.000,- (20 år)/kr. 1.300.000,- (30 år). Leien er beregnet på grunnlag 
av kostnadsrammen pr. mai måned 2012 og beregningen forutsetter innflytting ……………  
 
Skal det foretas endringer i byggeprosjektet som har innvirkning på kostnadsrammen, areal 
eller ferdigstillelsestidspunkt, må det først foreligge skriftlig bestilling og skriftlig, signert 
tilleggsavtale hvor bl.a. de økonomiske konsekvenser for leiekontrakten må fremgå. Dersom 
det ikke foreligger skriftlig avtale om leieøkning, går retten til å kreve tillegg tapt med mindre 
utleier kan godtgjøre at endringene var initiert av leier og at leier var kjent med at endringen 
ville medføre endrede leievilkår.     
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Dersom den totale byggekostnad blir mindre enn det som følger av kostnadsrammen på kr.19 
millioner, skal det foretas et forholdsmessig avslag i leiesummen. 
 
Energi til leiers egne lokaler 
Energi til egne lokaler betales av leier. Leier skal installere/bekoste egen strømmåler.  
 
Betaling av leie  
Den årlige leien for lokalene betales forskuddsvis i henhold til fremsendt faktura fra utleier og 
i like store terminer med forfall hver 1. februar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Beløpene 
reguleres etter kontraktens punkt 4.  
 
Når betaling skjer etter at kravet er forfalt, skal leier betale forsinkelsesrente i henhold til lov 
av 17. desember 1976, (Forsinkelsesrenteloven). 
 
 
4. LEIEREGULERING 
 
I leieperioden skal leien reguleres 1. januar hvert år med 100 % av endringen i Statistisk 
Sentralbyrås totale konsumprisindeks, eller annen tilsvarende offentlig indeks dersom denne 
bortfaller, første gang 1. januar …….. . Indeksreguleringen skjer med basis i leieforholdets 
ikrafttredelsestidspunkt og frem til november måned året før hver regulering. 
 
Dersom merverdiavgift innføres på leiesummen p.g.a. at utleier frivillig registrerer seg eller 
omorganiserer seg slik at vederlag under denne kontrakt blir avgiftspliktig, plikter leier å 
betale et tilsvarende tillegg til leiesummen.  
 
 
5. LEIETID OG FREMLEIE/OVERDRAGELSE 
 
Leieforholdet løper fra det tidspunkt lokalene stilles til leiers disposisjon og utløper etter 
20/30 år uten forutgående oppsigelse.  
 
Utleier skal varsle leier om at leieavtalen utløper senest 12 måneder før utløpet av 
leieperioden.  
 
Leier har rett til å forlenge kontrakten. Forlengelse av kontrakten skjer på nye vilkår. Ved 
ønske om fortsatt leieforhold, må leier gi opplysning om det innen 6 måneder før utløpet av 
leieperioden og forhandlinger bør igangsettes straks.  
 
Framleie er ikke tillatt uten skriftlig forhåndssamtykke fra utleier.  
Manglende svar på søknad om samtykke anses ikke som samtykke til fremleie. Husleielovens 
§ 7-5 og § 7-6 gjelder ikke.  
 
Overdragelse av leieavtalen, helt eller delvis, må ikke finne sted uten utleiers skriftlige 
forhåndsamtykke. Samtykke kan nektes på fritt grunnlag. Husleielovens § 8-4 og 8-5 gjelder 
ikke. 
 
Overdragelse av minst 50 % av aksjene, selskapsandelene eller eierinteressene hos leietaker 
anses som overdragelse av leieavtalen. Det samme gjelder leietakers skifte av selskapsform.  
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Selskapsmessige endringer, eksempelvis fisjoner, som kan forringe leietakers økonomiske 
stilling overfor utleier, krever utleiers skriftlige samtykke.  
 
 
6. OVERTAKELSE AV LOKALENE OG OMBYGGING 
 
Lokalene leveres ferdig innredet og i funksjonsdyktig stand i henhold til vedlegg 1 og 2. 
Spesielle forhold, krav og standarder er beskrevet i vedlegg 3 til denne kontrakt. 
 
Før leieobjektet overtas skal det foretas en overtakelsesbefaring. Fra befaringen skal det føres 
protokoll som undertegnes av begge parter. Påpekte feil og mangler skal utleier utbedre uten 
ugrunnet opphold. Utleier har ansvaret for at lokalene på tidspunktet for overtakelse er i 
samsvar med de krav som følger av gjeldende lover og forskrifter. Leier skal skriftlig 
godkjenne eventuelle avvik fra dette.  
Leier må gi skriftlig melding om mangler innen en måned etter at han oppdaget eller burde ha 
oppdaget dem. Feil og mangler som ikke er varslet i tide eller som leier kjente eller burde 
kjenne til ved avtaleinngåelsen, kan han ikke gjøre gjeldende. 
 
Bygningsmessige forandringer må ikke foretas uten skriftlig samtykke fra utleieren. 
Det samme gjelder dersom leier ønsker å bruke mer strøm, vann, luft, avløp m.v. enn hva 
leieobjektet ved kontraktstidspunktet var utstyrt med. 
Hvis forandringer krever godkjennelse av bygningsmyndighetene er dette leiers ansvar. 
Har leier med utleiers samtykke gjort ombygginger/vesentlige forbedringer i husrommet 
kan leier kun kreve vederlag for den fordel utleieren oppnår som følge av forbedringene 
hvis det er skriftlig avtalt på forhånd at dette skal betales vederlag for. 
§ 10-5 i husleieloven gjelder ikke. 
 
Plassering og utforming av virksomhetsskilt, informasjonstavler etc. må tilpasses den 
arkitektoniske ramme og godkjennes av utleier og offentlige myndigheter der det er 
søknadspliktig. 
 
Utgifter i forbindelse med offentlige krav om forhøyet teknisk standard som måtte pålegges 
utleier i leieperioden, kan utleier kreve dekket hos leietaker i den utstrekning tiltaket kommer 
leietaker til gode.  
 
 
7. VEDLIKEHOLD OG BRUK AV LOKALENE 
 
Ytre vedlikehold 
Utleier sørger for og bekoster alt utvendig bygningsmessig                                                                                 
vedlikehold og vedlikehold av bygningens faste tekniske anlegg, utomhusarealer og 
eventuelle fellesarealer. 
Likeledes påhviler det utleier å skifte ut tekniske innretninger anbrakt av utleier, slik som 
heiser, ventilasjonsanlegg, branntekniske anlegg, fyringsanlegg etc. når disse ikke lenger lar 
seg vedlikeholde på regningssvarende måte. Det påhviler utleier å besørge at bygningen 
med tekniske innretninger holdes i tilsvarende stand som ved overtakelse, men slik at 
alminnelig elde og slitasje må aksepteres av leier. 
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Utleier har ikke ansvar for vedlikehold eller utskifting av innretninger anbrakt i leieobjektet 
av leier. 
 
Avbrudd som ikke er vesentlige, i forsyninger av vann, strøm, luft etc. plikter leier å tåle 
uten erstatning eller avslag i leien. 
 
 
Indre vedlikehold 
Leier skal besørge og bekoste innvendig vedlikehold av leieobjektet, herunder også ut- og 
innvendig vedlikehold av inngangsdører og porter med dørlåser, dørkarmer, solskjerming 
samt innvendig vedlikehold av vinduer med omramming. Vedlikeholdsplikten for leier 
omfatter overflatebehandling av gulv, vegger og tak, nødvendig fornyelse og utskifting av 
tapet og gulvbelegg og annen istandsetting innvendig. Videre omfatter vedlikeholdsplikten 
kraner, vannklosetter, varmtvannsbeholdere, enkel utskifting av slitasjedeler (pakninger med 
videre og enkle reparasjoner av leieobjektets innretninger, så som de i lokalet synlige rør, 
ledninger og installasjoner tilknyttet forsyning med og avløp for vann, varme, 
ventilasjon/kjøling og elektrisitet/IKT (elektriske kontakter og brytere, elektrisk strøm fra 
egen sikringstavle til lampepunkter og stikkontakter), og ellers inventar og utstyr i husrommet 
som ikke er en del av den faste eiendommen. Oppregningen er ikke uttømmende. Leier har i 
tillegg ansvar for drift og vedlikehold av evt. hvitevarer, kjøling og kjølemaskiner som er 
anbrakt av leier. Det er leiers ansvar å fornye/skifte ut hvitevarer, kjøling og kjølemaskiner. 
Gjeldende for maskiner/anlegg som eksklusivt benyttes av leietaker. 
Skader på glass i de leide arealer dekkes av leier, og det påligger han for egen kostnad og uten 
ugrunnet opphold å skifte enhver knust glassrute i sine arealer. 
 
Alt arbeid leier plikter å utføre, skal han foreta uten ugrunnet opphold, med normale 
intervaller i leieperioden og på en forskrifts- og håndverksmessig god måte. 
 
Leiers vedlikeholdsplikt omfatter også utbedring av skader etter innbrudd og/eller hærverk i 
leieobjektet, herunder skader på vinduer, karmer, egne inngangsdører og porter. Knuste ruter i 
ethvert rom som omfattes av leieforholdet, må straks erstattes med nye. 
 
Leier plikter å behandle de leide lokaler, som eiendommen forøvrig, med tilbørlig aktsomhet 
og blir erstatningspliktig for all skade eller mangler som skyldes han selv eller folk i hans 
tjeneste, faste eller tilfeldige, så som flyttefolk, betjening av varetransport og lignende, samt 
eventuelle fremleiere og andre personer som han med eller uten skjellig grunn har gitt adgang 
til lokalene, eller eiendommen forøvrig. 
 
Oppfyller ikke leier sin vedlikeholdsplikt er utleier berettiget til, etter skriftlig varsel med 14 
dagers oppfyllelsesfrist, å utføre vedlikeholdsarbeidene for leiers regning. 
 
 
Bruk av lokalene 
Det leide areal skal brukes til nytt sentraldepot for Østfold Interkommunale arkivselskap, 
IKS. Eventuelle endringer i bruksområde må godkjennes av utleier.  
Leier plikter i forbindelse med bruken av lokalene å rette seg etter de bestemmelser som 
gjelder for eiendommen, og for øvrig etter de krav som blir gitt av offentlig myndighet. 
Leier plikter å sette seg inn i og følge de offentlige forskrifter, vedtekter, utleiers instrukser 
(herunder spesielt branninstruks), ordensregler o.l. som er eller måtte bli innført og som 
kommer til anvendelse på leieforholdet. Leietaker er ansvarlig overfor alle offentlige 
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myndigheter for at hans benyttelse av leieobjektet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende 
offentligrettslige krav. Alle offentligrettslige krav, herunder krav fra arbeidstilsyn, helseråd, 
sivilforsvar, industrivern, brannvern eller annen offentlig myndighet, foranlediget av den 
virksomhet som drives i leieobjektet, er det leietakers ansvar å oppfylle ved overtakelse og 
for øvrig i leieperioden. 
 
 
8. UTLEIERS ADGANG TIL LEIEOBJEKTET 
 
Leietaker plikter å gi utleier adgang til leieobjektet i kontor-/forretningstid alle dager, for 
ettersyn, reparasjon, vedlikehold, inspeksjon, taksering, forandringsarbeid etc. Leier skal 
varsles med rimelig frist. I alle tilfeller der det anses nødvendig for å forebygge eller begrense 
skade på eiendommen, har utleier rett til å skaffe seg adgang til leieobjektet uten slikt varsel. 
Utleier disponerer egen nøkkel, som om nødvendig kan brukes i slike tilfeller. 
 
Dersom leier oppdager skade på eiendommen, må leier straks varsle utleier. Unnlatelse av å gi 
slikt varsel kan medføre erstatningsansvar. 
 
 
9. MISLIGHOLD 
 
Leier og utleier kan heve leieavtalen ved vesentlig mislighold fra den annen part. Som 
vesentlig mislighold regnes for eksempel at lokalene ikke er egnet for bruk som må anses 
tilsikret, eller at leier ikke betaler husleien eller tilleggsutgifter helt eller delvis.   
 
Betales ikke leien til fastsatt tid, eller innen 14 - fjorten - dager etter skriftlig varsel på eller 
etter forfallsdag, eller når leietaker ikke flytter ved leietidens utløp, vedtar leietakeren at 
tvangsfravikelse kan kreves av utleier i tråd med lov om tvangsfullbyrdelse § 13-2, 3. ledd 
pkt. a og b. 
 
Dersom leieren flytter før leietiden som følge av tvangsfravikelse eller etter krav fra utleier 
pga misligholdelse av leieavtalen, står leieren likevel ansvarlig for betaling av husleien inntil 
utløpet av leietiden, med fradrag for det som eventuell annen utleie kan innbringe. 
 
Leieren plikter også å betale de kostnader som rydding, utkastelse og søksmål i tilfellet fører 
med seg. Leieren må også betale erstatning for manglende vedlikehold som leieren er pliktig 
til å utføre. 
 
 
10. FORSIKRING 
 
Hver av partene holder sine interesser forsikret.  
 
Utleier forsikrer bygningen. 
 
Leier forsikrer egen bygningsmessig innredning, fast og løst inventar, løsøre, maskiner, 
data, varer, driftstap/avbrudd og eget ansvar. I tillegg til egne interesser skal leier dekke 
forsikring av dører og vinduer i leieobjektet. Skade påført leiers medkontrahenter som følge 
av avbrudd eller forsinkelser, er leiers ansvar. Ved skade på leieobjektet skal leiers 
forsikring benyttes så langt den dekker, inkludert mulig egenandel, før utleiers forsikring 
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benyttes.  
 
Medfører leiers virksomhet forhøyelse av eiendommens forsikringspremier eller faste 
avgifter, eller pålegg fra utleiers forsikringsselskap om investeringer, plikter leier å dekke 
utgiften. Leier plikter å melde til utleier ethvert forhold og/eller endring i forhold ved 
virksomheten, som kan få følger for eiendommens forsikringspremie. Utleier har ikke 
ansvar for skader eller tap som måtte oppstå ved innbrudd, brann, vannskade mv., ut over 
det som omfattes av de forsikringer utleier har som huseier. Dette gjelder likevel ikke 
skader som skyldes utleiers mislighold. 
 
 
11. FORCE MAJEURE 
 
Streik, lock-out, blokade eller andre forhold som partene ikke rår over, som for eksempel 
brann, eksplosjon, maskinskade, ukontrollert utstrømming av vann, avbrudd i tilførsel av 
vann, strøm, telefon etc, opptøyer, krig eller inngrep av offentlig myndighet, fritar utleier fra å 
oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne kontrakt i den grad de ikke kan oppfylles uten 
unormalt høye kostnader. Likedan opphører under slike forhold plikt til å betale taps- eller 
skadeserstatning. 
 
 
12. FRAFLYTTING 
 
Ved fraflytting leveres lokalene tilbake i samme stand som ved leieforholdets start. Lokalene 
skal være ryddet og rengjort. Dersom lokalene ikke er ryddet og rengjort etc, i tilstrekkelig 
grad etter utflytting, plikter leier å betale for utleiers nødvendige utlegg til dette. 
 
Installasjoner og inventar, fast og løst, som er plassert i lokalene uten samtykke, kan utleier 
kreve fjernet for leiers regning. Tilsvarende gjelder andre tiltak for å få lokalene brakt i 
samme stand som ved overtakelsen. Leiers rettigheter til inventar og installasjoner som ikke 
er fjernet, tilfaller utleier uten godtgjørelse. 
 
Ved fraflytting skal det foretas en felles befaring. Det skal føres protokoll som undertegnes av 
begge parter. Påpekte feil og mangler skal utbedres av leier for leiers regning og uten unødig 
opphold. 
 
De siste 6 måneder før fraflytting, plikter leier, etter forhåndsvarsel, å gi leiesøkende adgang 
til lokalene 2 dager per uke i kontor/forretningstid. 
 
 
13. MOTKRAV – BETALINGSTVIST 
Leieren kan ikke sette fram motkrav på utleieren med mindre motkravet er erkjent av han eller 
er rettskraftig avgjort ved dom eller forlik. Husleielovens § 2-15 gjelder ikke, leieren har ikke 
rett til å holde tilbake leie.  
Det er ikke anledning til deponering av omtvistet leie.  
Husleielovens § 3-8 gjelder ikke. 
 
14. FORHOLDET TIL HUSLEIELOVEN 
 
Følgende bestemmelser i husleieloven gjelder ikke for dette leieforhold: §§ 2-15, 3-8, 4-3, 5-4 
første ledd, 7-5,7-6, 8-4, 8-5 og 8-6, annet ledd samt 10-5. For øvrig er det avtalen som 
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gjelder i de tilfeller der den har andre bestemmelser enn dem som følger av husleielovens 
fravikelige regler. 
 
15. DIVERSE BESTEMMELSER 
Leieren kan ikke fremsette krav mot tidligere eier i forbindelse med eierskifte hvor ny eier 
overtar rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtale. Husleielovens § 8-6, 2.ledd 
gjelder ikke. 
 
Denne leiekontrakten kan ikke tinglyses uten skriftlig samtykke fra utleier, dog skal den 
uansett ha prioritet etter enhver pengeheftelse på eiendommen.  
 
Blir leieobjektet ødelagt ved brann eller annen katastrofe kan utleier erklære seg fri fra alle 
rettigheter og forpliktelser under leieavtalen. 
 
Sarpsborg vedtas som verneting for alle eventuelle tvister som gjelder leieforholdet. 
 
      *** 
 
Nærværende kontrakt er utstedt i 2 - to eksemplarer, ett til hver av partene.                       


 
 
 
____________________         ____________________ 
Sted og dato          Sted og dato 
 
 
For utleier:           For leietaker: 
 
 
……………………………               …………………………… 
  
 
 


 
Vedlegg:  
    


1. Arealer/bygninger 
2. Tegninger 
3. Spesielle forhold 
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