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SØKNAD OM STØTTE TIL BEREDSKAPSBÅTEN I ØSTFOLD  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 

1. Rakkestad kommune bevilger kr 40 000 i støtte til beredskapsbåt i Østfold 
2. Beløpet dekkes av disposisjonsfondet 

 
 
 
 
Vedlegg 

1. Presentasjon Beredskapsbåt, datert 1.08.2018 
2. Søknad om økonomisk støtte til beredskapsbåten 

 
 
Bakgrunn 
Rakkestad kommune har mottatt ny søknad fra Nabbetorp Båtforening/Beredskapsbåten 
i Østfold, datert 1.08.2018 om økonomisk støtte til anskaffelse av ny beredskapsbåt med 
ROV (undervannsrobot med sonar) til søk etter savnede i vannet.  
 
Rakkestad kommune avslo den første søknaden bl.a grunnet mangelfull dokumentasjon 
og lite aktuelt for kommunens beredskap. 
 
Den nye søknaden gir god, fyldig bakgrunnsinformasjon med dokumentasjon på Prosjekt 
Beredskapsbåten.  
  
Prosjektet er et initiativ fra Nabbetorp Båtforening og de pårørende til minne om Svein 
Greaker Bellmann som druknet på Nabbetorp båthavn nyttårshelge 2017/2018. Han ble 
funnet ertter flere ukers leting. En viktig årsak til tiden det tok til han ble funnet var 
manglende utstyr til leting/søk i grumsete og uklart vann. 
 
Selv om båten/prosjektet har base på Fredrikstad Brannstasjon vil den komme 
Rakkestad kommunes innbyggere til hjelp på sjøen og eventuelt ved drukningsulykker i 
innsjøer. 
 
 
Andre faktaopplysninger 
Beredskapsbåten skal være stasjonert på Fredrikstad Brannstasjon 
Fredrikstad brannvesen har dykkerberedskap for hele Østfold. 
 



Beredskapsbåten benyttes i alle nødhendelser som brannvesenet er involvert i som 
nødetat.  
 
Løpende vedlikehold utføres av mannskap på brannstasjonen, mens utgifter til materiell 
dekkes av stiftelsen. 
 
Beredskapsbåten skal brukes av personell fra Neptun Søkegruppe med kompetansebevis 
ved leting etter savnede. Søkegruppen skal kunne benytte båten i søk i egen regi, men 
også i samråd med  
 
 
Helse- og miljøkonsekvenser 
Prosjektet vil styrke beredskapen for innbyggerne i hele Østfold fylke. 
 
 
Økonomi 
Det er søkt om engangstilskudd på kr 5,- pr innbygger. Rådmannen mener tilskuddet 
kan dekkes fra disposisjonsfondet. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
Søknaden er forelagt brannsjefen i Rakkestad kommune, som uttaler at Prosjekt 
Beredskapsbåten vil styrke kommunens beredskap spesielt i søkefasen. Her vil roboten 
være til stor hjelp. Den kan søke i muddermasser og grumsete vann, sendes inn i sjø og 
innsjø under isen og den kan hente opp personer fra dyb det ikke kan dykkes, ned til 
300 m på utsiden av Hvaler. 
 
Brannsjefen anbefaler søknaden innvilget med kr 5 pr innbygger.   
 
Ordningen med Beredskapsbåten med utstyr (ROV, undervannsrobot med Sonar) vil tas 
inn som viktig element i kommunens beredskapsplan. 
 
 
 


