LOPPA KOMMUNE

Dato: 28. mai 2018

Nuvsvåg småbåthavn.
Loppa kommune vil med dette invitere Nuvsvåg utviklingslag og Nuvsvåg bo- og
hyttforening til å komme med innspill i forhold til sentrum av Nuvsvåg. Frist for å komme
med innspill settes til 22. juni. Innspillene sendes til postmottak@loppa.kommune.no
Deres innspill vil tas med i den videre behandling av saken.
Vi står som en følge av mangel på parkeringsplasser ved Nuvsvåg dagligvare AS ovenfor et
valg på hva vi bør gjøre med småbåthavna i Nuvsvåg. Vi kan flytte den i tilknytning til
rutebåtkaia og derved redusere presset på nåværende parkering, eller vi kan være med på å
utvide parkeringsplassen til Nuvsvåg dagligvare AS.
Nuvsvåg dagligvare AS har den 24.04.18 sagt opp leieavtalen i forhold til Småbåthavna i
Nuvsvåg. Oppsigelsestiden er 6 måneder. Nuvsvåg dagligvare AS oppgir i e-post datert
22.05.18 at årsaken til oppsigelsen er at det ikke lengre er tilstrekkelig med parkeringsplasser
til å møte behovet for parkering
Loppa kommune står ovenfor to alternativer gitt at det fortsatt skal være en kommunal
småbåthavn i Nuvsvåg.
Alternativ utvidelse av parkeringen
Loppa kommune kan etter søknad innvilge et tilskudd til Nuvsvåg dagligvare AS og fortsette
å leie i henhold til den oppsagte leiekontrakten. Fordelene ved dette alternativet er at det blir
flere parkeringsplasser sentralt i Nuvsvåg.
Alternativ flytting av småbåthavna
Alternativet ved å flytte anlegget har sine fordeler. Vi vil kunne få utnyttet bryggene bedre
ved at de anlegges på en rekke, og det vil da gi fire nye plasser. Det er søkere på ventelisten til
helårsplasser og det er også for få sommerplasser i dagens anlegg. Videre vil det
sannsynligvis kunne ligge fartøy i småbåthavna også vinterstid, noe som da er et gode for de
som driver fiske. Men dette er som sagt usikkert og svaret vet vi ikke før etter at en eventuell
flytting har funnet sted. I alle fall er det langt enklere å ha båten i en flytebrygge siden en
slipper å klatre opp og ned av en kai.
Loppa kommune vil opplyse om at alle relevante forhold rundt en eventuell flytting vil bli tatt
med i saksbehandlingen. Saken vil bli behandlet etter to lovverk. Plan- og bygningsloven som
blant annet gjennom nabovarsel sikrer at innsigelser skal vurderes. Og havne- og
farvannsloven i henhold til sikkerhet- og fremkommelighet i sjøområdet.
Vedlegg:
Foreløpig situasjonsplan
Orientering i forhold til situasjonsplanen.

