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Innspill til kommuneplanens samfunnsdel, jfr. brev fra kommunen 09.04.2014
1. Bruk av sjøarealene i forhold til fiske, turistfiske (fra turistfiskebedriftene), oppdrett og
rekreasjon.
Turistfiske:
påse at loven blir følgt (avstand til bruk o.l.) gjennom kontroll og informasjon (reiselivsaktører må ha
gode rutiner for å informere turistene, oppsett av plakat på flere språk ved kaien)
Oppdrett / postsmolt:
- pga. terskelfjord, er tradisjonell oppdrett ikke aktuell
- det er delte meninger om oppdrett / postsmolt både på land og i sjø: noen er prinsipielt imot, noen
ønsker det kun med teknologi som sikrer mot rømming og forurensning eller hvis det er på land, og
noen er positive uten sterke forbehold.
2. Arealer nært sjøen med muligheter for tilrettelegging av aktiviteter og båtplasser.
Bedre småbåthavn:
- mollo til skjerming for N og S-vind og mot drivis
- flere båtplasser
Ny lokalitet for småbåthavn:
- aktuelt at kommunen kjøper / leier privat eiendom?
- forslag til andre lokaliteter: 1) området innover fra servicebygget, 2) eiendom ved skolen (eies av
kommunen?)
Aktiviteter (Buktastranden):
toalett, omkledning, vanntilgang, platt, sommerkiosk, utleie av solstol

3. Behov/ønske om å avsette areal til hyttebygging, boligbygging, næringsareal eller til andre
formål som har behov for arealer på land.
Hytte:
flere mulige områder på private tomter, både ytterst i fjorden og i området nedenfor Jomfrudalen
Bolig:
vi har boligområde, men mangler vann, kloakk og vei
Næringsareal:
vi ønsker å beholde industriområdene på Sandbakken og rundt fiskebruket
Annet:
behov for masseuttak
4. Områder og arealer for tilrettelegging av aktiviteter for snøskuter, crossbane, ski, sykkel,
turløyper/stier, utsiktspunkt mm.
Trim:
- lys tilbake i lysløypen (armaturene er borte)
- flere gatelys
Innretninger:
- gapahuk med utsikt for eksempel ved danseplatten i Coita eller ved parkeringsplassen i Eggedalen
- benker rundt turstier og boligfelt
5. Disponering av kommunal eiendom (areal, veier, kaier, skoler, boliger, vann, avløp mm).
Fortsatt kommunalt eid eller salg/overdragelse til: privatpersoner, bygdelag/utviklingslag,
private bedrifter eller andre løsninger.
Vedlikehold / opprustning:
- oppruste brannstasjonen
- tilrettelegge bygg for eldre (bl. a. private boliger)
Salg av eiendom / tjenester:
- noen ønsker ikke at barnehagebygget skal selges
- vann, avløp, kai og kommunale veier må ikke privatiseres, og det må fortsatt brøytes på kommunale
veier
Utbygging:
- forlengelse av vannverket (innover fjorden)
- eget vannverk innerst i fjorden
- aktivitetssenter for eldre og uføre (kurs, samlingssted, kafé, middag)
6. Kan vi ha bedre utnyttelse av naturgitte fordeler som mineraler, vannfall, fisk, oppdrett,
havneforhold, utsikt mm, for å få flere arbeidsplasser i Loppa?

For etablering av ny næringsvirksomhet, er bedre logistikk (pris og tid) avgjørende.
Fiske:
bedre havn med god bunnkjetting, fiskemottak
Turisme:
potensiale for å utvide skiturisme og fisketurisme
Kraft:
- vindkraft (for eksempel på Nuven)
- småkraftverk (vann) -- iflg. Fefo egner ingen vassdrag seg (for lite fall)
Settefisk:
tilgjengelig areal og god tilgang på vann gjør Nuvsvåg attraktivt for etablering av settefiskanlegg
Nisjeprodukter:
røyking/salting av fisk, husflid, salg av egg, høner, gås, poteter, kortreist mat
7. Er det kompetanse i Loppa som i dag ikke utnyttes godt nok?
Det er mye kompetanse som kunne blitt utnyttet bedre ved å tilrettelegge for lærlingeplasser, som det er
skrikende behov for. Det vil gjøre kommunen attraktiv for ungdom, både fra kommunen og utenfra. Det
vil også kunne brukes som tiltak for å få uføretrygdede i arbeid. Aktuelle yrker er: tømrer, fisker,
bonde, og innen reiseliv.
Det er også mye kompetanse innen husflid. Her kan man satse på felles utsalg i kommunen, samarbeid
mellom husflidlagene, lage katalog, nettbutikk, markedsdager.
Alle innsatser for å utnytte kompetansen bedre må følges av solid markedsføring.
8. Kjenner dere til personer eller bedrifter som dere mener kunne ha etablert seg i Loppa
kommune?
- Cermaq og NRS (settefiskanlegg)
- Blomsterbua i fjorden har et potensiale for å vokse
- bønder
- asylmottak
- reiseliv: vinteraktiviteter, dykking, kajakk, kano
9. Andre kreative innspill.
Infrastruktur / samferdsel:
- bredbåndutbygging
- asfaltering / skredsikring
- godstransport: kombibuss for transport av gods til Nuvsvåg

- skilt i krysset til fergeleia
- teknisk etat må påse at skrot rot omkring i bygda blir ryddet. Det gjelder bl. a. rundt fotballbanen og
ved servicebygget
- tilgjengelige søppeldunker
Tjenester:
- større stillingsbrøk for hjemmetjenesten / aktivitet til de eldre
- bedre hjemmeside for kommunen (organisere innholdet etter brukergrupper)
- reduksjon av avgifter for folk som bare bor i Nuvsvåg i deler av året
Annet:
- selge bygda (jfr. Bugøynes) for å få oppmerksomhet
- språkkurs (engelsk, tysk, fransk)
- hinderløype må settes opp (lagret ved barnehagen)

