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2. gangs behandling av ny brannordning i Hábmera suohkan- Hamarøy kommune
Kommunedirektørens innstilling
1. Kommunestyret vedtar Salten brann IKS sin opprinnelige anbefaling til brannordning for
Hábmera suohkan- Hamarøy kommune til ny ordning er fullstendig utredet og finansiert.
2. Det igangsettes et utredningsarbeid med tanke på etablering av ny brannordning i Hábmera
suohkan- Hamarøy kommune.
3. Det bevilges kr 150 000,- til en mulighetsstudie og skisseprosjekt som beslutningsgrunnlag for
eventuelle investeringer, kostnaden belastes kraftfondet
4. Ved investeringsbeslutning skal investeringen sees på i sammenheng og vurderes opp mot
andre investeringer som kommunestyret ønsker å gjennomføre.

Saken gjelder
Kommunestyret skal ta stilling til 2. gangs behandling av brannordning for Hábmera Suohkan- Hamarøy
kommune, samt en utredning av tilleggsbestillingen gjort av kommunestyret i 1. gangs behandlingen av
saken.

Sakens bakgrunn og faktagrunnlag
Kommunestyret hadde denne saken til 1. gangs behandling den 16.12.2020 i sak 164/20, og gjorde
følgende vedtak.
1. Framtidig brannordning organiseres som følgende.
a) Det etableres en brannstasjon på Drag og på Oppeid med brannordning som beskrevet i tabell
34, side 119.
b) Fremskutt enhet for tunellberedskap etableres på Innhavet
2. Det søkes samarbeid med TQC AS på Drag med sikte på samarbeid innen brann og
røykdykkerberedskap.
3. Det framlegges en sak basert på overnevnte punkt.
Vedtaket som ble fattet i sak 164/20 punkt 1 a) om å ha samme brannordning på Drag som på Oppeid
medfører en vesentlig endring i forhold til den faglige anbefalingen. Det har derfor vært nødvendig å få
utredet tilleggsbestillingen der en beskrivelse av forutsetninger og økonomiske konsekvenser for å
gjennomføre vedtaket belyses.
I forkant av kommunestyremøte den 16.12.2020 hadde Salten brann IKS sammenfattet en rapport der
selskapet har utredet brannberedskapen i hele distriktet og med anbefalinger for ny brannordning for
Hábmera suohkan- Hamarøy kommune. Rapporten ble presentert og gjennomgått i alle

eierkommunene til Salten brann IKS, også i Hamarøy. I den faglige anbefalingen fra Salten brann IKS
ble det foreslått en reduksjon av mannskap på Oppeid fra 16 til 12 – 16, med forslag om å vurder
røykdykkertjeneste og etablere overflateredning. Salten brann IKS anbefalte videre å opprettholde
status på innsatsstyrken på Innhavet, samt redusere innsatsstyrken på Drag fra 10 til 6. Salten brann
IKS sin faglige anbefaling ville redusert de totale kostnader på dagens brannordning fra kr. 2 848 819 til
kr. 2 689 561, en besparelse på ca 159 000 kr pr år.
I henhold til selskapsavtalen er det slik at det er Bodø kommune som dekker 60 % av utgiftene til
innvesteringer for Salten brann IKS, så lenge innvesteringene er i henhold til faglige råd og vurderinger
fra Salten brann IKS. I de tilfeller der kommuner på eget initiativ gjør vedtak om innvesteringer ut over
anbefalingen, kan kommunen måtte bære hele investeringen selv.
Hábmera suohkan- Hamarøy kommune er fremdeles på Robek-listen og underlagt statlig godkjenning
og kontroll, med den følge at eventuelle investeringer må godkjennes av statsforvalteren før de kan
iverksettes.

Oppfølging av punkt 1 a) i kommunestyrets vedtak:
Salten brann IKS har i etterkant av kommunestyres vedtak gjennomført en vernerunde i lokalene til
Drag branngarasje 07.01.2021, der det framkommer at lokalene ikke tilfredsstiller kravene til
branngarasje. Det er mulig å gjennomføre en større ombygging av lokalene slik at kravene i henhold til
Arbeidsplassforskriften §3-4./ § 3-6./ og § 3-7 tilfredsstilles. En slik oppgradering vil ikke føre til at
lokalene blir godkjent til et høyere tjenestenivå.
Oppfølging av punkt 1 b) i kommunestyrets vedtak:
Det er undertegnet en intensjonsavtale mellom Salten brann IKS og Hábmera suohkan- Hamarøy
kommune om tunellberedskap lokalisert på Innhavet.
Oppfølging av punkt 2 i kommunestyrets vedtak:
«Det søkes et samarbeid med TQC på Drag med sikte på samarbeid innen brann- og
røykdykkerberedskap».
Mulig samarbeid
Det har vært gjennomført flere møter mellom Salten Brann IKS, Hábmera suohkan-Hamarøy kommune
og The Quartz Corp (TQC) for å følge opp mulige samarbeidsområder innenfor
brannområdet. Informasjon om beredskap, risikovurderinger og sikkerhetsrapport har vært en del av
grunnlagene for møtene. Etter møtene er følgende samarbeidsområder framkommet:
Samarbeidsområde
Rekruttering
Kompetanse

Øvelser

Beskrivelse
TQC stiller seg positiv til å bidra til at ansatte
er en del av brannstyrken i HàbmerHamarøy.
Alle aktører har behov for kompetanse om
felles risikoforhold. Det er mulig å
gjennomføre felles opplæringstiltak, for å
utvikle og dele kompetanse om risikoforhold
og sikkerhetstiltak. Grunnopplæringen for
ansatte i Salten brann, vil være en viktig
kompetanse for ansatte i TQC som inngår i
egenberedskapen i
virksomheten (industrivernet).
Beredskapsplaner skal øves årlig, alle aktører
har et felles behov for planlegging og
gjennomføring av felles øvelser. Samarbeid

Utstyr
Lokasjon

Planverk

om øvelser er en del av samtykke til
virksomheten.
Partene er positiv til å samordne utstyr slik
at utstyr kan betjenes og brukes
under felles hendelser.
Dagens brannstasjon på Drag er ikke
tilrettelagt for utvidet tjenestenivå. Det må
etableres ny brannstasjon, tilpasset krav til
utstyr/materiell, HMS-krav og tjenestenivå.
Partene er positiv til samlokalisering.
Partene har et felles behov for å utvikle,
samordne og øve planverk for å oppnå god
sikkerhet.

Innhold i tjenester, ansvarsforhold og roller mellom industrivirksomheten og det offentliges
beredskap innen dette fagfeltet er i hovedsak hentet fra Salten brann sin hovedrapport av 6.4.2021 (se
vedlegg):
Industrivern
Virksomheter som håndterer eller transporterer farlige stoffer er underlagt strenge krav til sikkerhet
gjennom ulike regelverk (veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter, DSB, 20161).
Virksomheter som faller inn under bestemte næringskoder og som sysselsetter mer enn 40 personer er
pålagt å ha industrivern. Industrivernet2 er industriens egen beredskap som på kort varsel skal kunne
håndtere branntilløp, personskader og lekkasjer av gass og farlige kjemikalier før nødetatene kommer,
samt virksomheten er pliktig å gjennomføre risikovurderinger og ha
en beredskapsplan. Beredskapsanalyse er et verktøy som brukes for å komme fram til et forsvarlig
industrivern.
TQC er definert som en storulykkebedrift på grunn av omfanget av farlige stoffer, og er dermed pliktig til
å ha et industrivern. Etter oppdatert beredskapsanalyse har TQC forsterket
industrivern innenfor miljø-og kjemikalievern og førstehjelp. Dimensjonering og tilpasning av
industrivernet må være basert på kunnskapen om farene, og de uønskede hendelsene som kan
oppstå. Forsterkninger skal tilpasses typen hendelser, og gjenspeile potensialet i hendelsene.
Risikovurderinger og sikkerhetsrapport
TQC er pliktig til å gjennomføre risikovurderinger og levere risikorapport. Bedriften får også tilsyn
fra offentlige myndigheter. Det er gjennomført risikovurderinger med hensyn til håndtering av farlige
stoff, etablering av nytt anlegg og sikkerhetsrapport i henhold
til storulykkeforskriften. Disse rapportene klargjør hvilke hendelser som kan inntreffe,
beredskapsorganisasjonen, hensynssoner, varslingsrutiner, omgivelser, informasjon til allmennheten i
forhold til driften og dimensjonerende hendelser som nødetater og kommune må ta hensyn til i sitt
planverk.
Miljø- og kjemikalievern
Det er risikoen ved virksomheten som avgjør om det er behov for miljø -og kjemikalievern. Det
er bedriftens beredskapsanalyser, som definerer behovet for forsterket industrivern. TQC definerer i
sine vurderinger at nivået på industrivernet skal være miljø -og kjemikalievern. Dette betyr at
innsatspersonene i bedriften skal kunne håndtere hendelser med de kjemikalier som finnes i
virksomheten.
Ved en eventuell hendelse vil det være bedriftens industrivern som iverksetter og leder
en hendelse fram til nødetater er på plass. Bedriftens ansatte vil være en viktig ressurs for nød og
redningstjenesten, fordi de har inngående kjennskap til kjemikaliene, hvilken risiko de representerer og
hvordan ulykken bør håndteres.

Røykdykking
Røykdykking er ikke en del av TQC`s forsterkede industrivern. I analysen fra Salten brann IKS vurderes
ikke røykdykking (nivå 1) som en del av tjenesten ved brannstasjon på Drag. Utfyllende informasjon om
røykdykking, se Salten brann sin hovedrapport (vedlegg).
Status per i dag er det ikke røykdykkertjeneste (nivå 1) ved noen av kommunens stasjoner,
men brannmannskapene kan håndtere innsats på nivå 0. Dette betyr innsats uten røykdykking, men
arbeid i røykfylt atmosfære hvor personlig verneutrustning inkludert åndedrettsvern er beskyttelse mot å
bli eksponert mot brannrøyk.
Samarbeid
Samarbeid og samhandling er en viktig forutsetning for å styrke samfunnssikkerhetsarbeidet, og for
å redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser/kriser inntreffer, skape robusthet og håndtere
hendelser dersom det skulle inntreffe.
Samhandling mellom TQC, ambulanse/helse, politi, Salten brann
og Hábmera suohkan-Hamarøy kommune er svært viktig for å ha en god beredskap i tilfelle uønskede
hendelser inntreffer. I overgangen til ny kommune og nytt brannvesen var det behov for utveksling
av kunnskap om beredskapsplaner, dimensjonerende risiko og om kjemikalier som brukes. Det
oppfattes som at det er et godt samarbeid mellom de ulike aktørene.
Det gjennomføres regelmessige øvelser mellom bedriften og nødetatene. Det vil også være viktig at
kommunens kriseledelse inngår i planer og øvelser.
Når det gjelder rekruttering til Salten brann, er TQC positiv til å oppfordre sine ansatte til å bli en del av
brannstyrken. Under møtene er det framkommet at det er behov for å se beredskapsressursene på
Drag og Innhavet i sammenheng, for å få en best mulig beredskap i den delen av kommunen. Dette
gjelder både mannskap, materiell og utstyr.
Det er synergier ved at kompetanse som man får som deltidsmannskap i Salten brann, er nyttig for
egenberedskapen til TQC.

Kommunedirektørens vurdering
Kommunedirektøren har vurdert det slik at lagerhallen på Drag som også er branngarasje, verkstedhall
og lager for sektor for samfunnsutvikling, er mye større enn behovet som enheten trenger. Når lokalene
i tillegg ikke tilfredsstiller kravspesifikasjoner for lavere tjenestenivå, så som branngarasje, samt at
lokaliteten ikke har de kvalitetene som trengs for et utvidet tjenestenivå, ser kommunedirektøren det
vanskelig å anbefale en oppgradering/ ombygging av dagens lokaler. I tillegg er det knyttet usikkerhet
til om det er tilstrekkelig høyde til framtidens brannbiler i disse lokalene.
Kommunedirektøren anser derfor at det er behov for å utrede alternativer, da det etter
kommunedirektørens vurdering ikke er mulig å gjennomføre vedtakets punkt 1 a) da forutsetningene for
dette ikke er til stede.
Kommunedirektøren mener at det er økonomisk uforsvarlig å vedta en helhetlig ny brannordning for
Hábmera suohkan- Hamarøy kommune ut over anbefalingene fra Salten brann IKS før kostnadene,
både investerings- og driftskostnadene med ordningen er fullstendig utredet.

Vurdering av økonomiske konsekvenser
Kommunedirektøren har innhentet kostnadsoverslag fra Senja kommune som i 2019 bygde en ny
brannstasjon i omtrent samme størrelse som Innhavet brannstasjon. En ferdig utrustet brannstasjon,
med brannbil, kan man nøkternt kalkulere med rundt 20 millioner i investeringskostnad. I tillegg kommer

en økning på drift av ny stasjon på 1 168 606 kr. pr år. Se tabell side 15 på vedlegg sak 7 – 21
Revisjon, vedlegg A.
I de overnevnte kostnadene er ikke røykdykkertjeneste kalkulert inn, røykdykkertjenester vil gi en
ytterlig utgiftsøkning.
Så er det slik at brannstasjonen på Innhavet må opprettholdes etter krav fra Statens vegvesen (SVV)
om beredskap ved brann i tuneller. Både fylkes og riksveinett er underlagt samme krav til sikring.
Leieprisen for stasjonen på Innhavet på 1056 kr/m2 pr år.
Med bakgrunn i de opplysninger som er synliggjort i denne saken ber kommunedirektøren
kommunestyret om adgang til å igangsette en mulighetsstudie med det som formål å få avklart
mulighetsrommet rundt en ny brannordning, som skal stå seg over tid. Kommunedirektøren mener at
det er for mange ukjente faktorer i saken til at han kan
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