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Innspill til stortingsmelding om forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt
forurensning

Viser til melding om oppstart av ny stortingsmelding om forebyggende sjøsikkerhet og beredskap
mot akutt forurensning.

Røst kommune er positiv til at arbeidet med en ny stortingsmelding er satt i gang og viser i den
forbindelse til styret i Salten lUA's innspill til saken, datert 31.03.2014. Røst kommune slutter seg
til Salten lUA's vurderinger men ønsker å gi et ytterligere innspill før arbeidet igangsettes.

Røst har som kjent flere naturreservat og landskapsvernområder som er sårbare i forhold til
forurensning. Her nevnes Røstøya landskapsvernområde, Nykan naturreservat og Røstlandet
naturreservat, som har vernestatus av nasjonal verdi. I 2002 ble det også funnet et stort korallrev
vest for Røst, Røstrevet, som er svært biologisk verdifullt (se www.mareano.no ). For øvrig finnes
rike fiskeforekomster rundt Røst. Det ilandføres og produseres fisk for det internasjonale markedet
til en årlig verdi på ca. kr. 1.000.000 pr innbygger på Røst.

Røst er omgitt av skipsfart på alle sider av kommunen. Malmbåtene som trafikkerer Narvik
passerer på sør og østsiden inn Vestfjorden, mens skipstrafikken nordover langs kysten passerer
på vestsiden av Røst. Vi har de senere år registrert en økning av skiptrafikken til både Melkøya og
Murmansk, noe som gir en økt risiko i forhold til sårbare områder. I tillegg ligger det flere
petroleumsinstallasjoner sør og vest for Røst. Drivbaneberegninger viser at eventuelle oljeutslipp
herfra vil treffe Røst etter kort tid hvis ikke tiltak blir iverksatt. Vi mener at dagens beredskap ikke
tilstrekkelig til å ivareta verken fiskeriinteressene eller naturområdene som finnes i området.

Røst kommune ønsker på bakgrunn av dette at Samferdselsdepartementet gjør en særskilt
vurdering av områder som er ekstra sårbare i forbindelse med stortingsmeldingen. Bør staten ha et
utvidet ansvar for beredskapen i spesielt sårbare områder, eller er det rimelig at små kommuner
med små ressurser skal bære kostnadene med beredskap for områder med nasjonal verdi?

Med hilsen

Tor-PéneAndr ssen
Ordfører

Postadresse: 8064 Røst Telefon: 76 05 05 00 Bankgiro:

Besøksadresse: Telefaks: Bankgiro skatt:
Organisasjonsnr: 945037687

Webadresse: www.rost.kommune.no E-post: postkasse@rost.kommune.no


