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Nuvsvåg småtbåthavn
Nuvsvåg utviklingslag mottok 28. mai høringsbrev fra kommunen vedrørende plassering av
småbåthavna. Pga. mangel på parkeringsplasser ved butikken, vurderer kommunen enten å utvide
parkeringsplassen eller å flytte småbåthavna til allmenningskaia.
Vi har lagt ut dokumentene på vår hjemmeside og på Facebook. I tillegg avholdt vi folkemøte 9.
juni.
Vi har fått mange innspill. Dette er en sak som tydeligvis engasjerer mange, og det er foreløpig for
sterke meninger til at vi kan foreslå et kompromiss.
Vi kan oppsummere innspillene slik:
1. Motsetter seg flytting av småbåthavna
- Grunneierne 18/42 og 18/71 pga. krenkelse av eiendomsretten og støy.
- Flere fiskere fordi småbåthavna vil i så fall være der de har sine fortøyninger.
2. Støtter flytting av småbåthavna
- Arctic Nuvsvåg fordi det vil løse parkeringsproblemet.
3. Tilleggsforslag
- For å få flere plasser og bedre liggeforhold der småbåthavna ligger i dag, kan man pæle kaia
lenger ut. Da vil man få plass til å legge begge betongelementene i retning sør-nord.
- Det er kommet et innspill på en alternativ måte å organisere småbåthavna på ved allmenningskaia.
Det ligger i vedlegg.
4. Forhold som MÅ avklares før en eventuell flytting
- Fortøyningene til Edmund Olsen og Bernt Henriksen må flyttes. I tillegg må man flytte to
fortøyninger (Cato og Michael Olsen) på hovedkjettingen som eies av Hasvik og Loppa Fiskarlag.
Flytting må avklares med alle de berørte. Kontaktperson for Fiskarlaget er Kjell Henriksen. Det er
få eller ingen plasser i havna som egner seg. Det vil for øvrig medføre en ekstrakostnad for
kommunen å flytte på fortøyningene.
- Sjøforholdene ved allmenningskaia må undersøkes grundigere. Iflg. fiskerne, som har sine båter
der, er liggeforholdene dårligere enn ved butikken. Iflg. Arctic Nuvsvåg er de bedre. Flere mener for
øvrig at hele anlegget vil bli ødelagt ved nordavindstorm.
- Tilgang for rutegående båter (Boreal), ambulansebåten og større båter, som for eksempel til asfalt
og grus.
- Økt trafikk på land må ikke være i veien for personell fra ambulansebåten eller for landing av
ambulansehelikopter.
- Småbåthavna kan komme i veien for båtutsettingsplassen, som ligger i fjæra ved den planlagte
plasseringen.
- Bruken av området må være i tråd med bestemmelsene i reguleringen av tomta (fiskeriindustri).

5. Dersom anlegget flyttes
- Vil det ikke være mulig å utvide småbåthavna uten å bruke eiendommene 18/42 og 18/71.
- Flere fiskere har uttrykt at det ikke vil være aktuelt for dem å ha sine båter i småbåthavna fordi
liggeforholdene er for dårlige (i brevet fra kommunen nevnes at fiskere sannsynligvis vil kunne
ligge der vinterstid).
6. Annet
- Utfylling ved butikken krever at kommunen betaler en utbygging på en privat eiendom. Vi antar at
kommunen undersøker alle relevante forhold rundt en slik ordning. Bedriften kan for eksempel gå
konkurs. Det kan også skape presedens.
- Det er blitt påpekt at Arctic Nuvsvåg er den eneste turistfiskeaktøren i kommunen som ikke har
eget anlegg. Vi antar at kommunen er klar over dette og mener det er greit.

Mvh
Styret i Nuvsvåg Utviklingslag
Fabrice Caline
Ingrid Olsen
Geir Stensen
Alf Henriksen
Per Bårdsen
Styret i Nuvsvåg Bo- og Hytteforening
Ingvild Eriksen
Jens Thomassen
Willum Pettersen
Maria Frisk-Ellingsen
Christine Trondal

Vedlegg:
1. Brev fra Erling Nilsen og flere
2. E-post fra Ernst Berge

VEDRØRENDE OMTALT FLYTTING AV SMÅBÅTHAVN I NUVSVÅG
Vi motsetter oss loppa kommunes v/Ola Henning Trondal ønske om å
flytte Nuvsvåg småbåthavn til allmeningkai i Nuvsvåg.
-Krenkelse av eiendomsrett. Eiendomsretten strekker seg helt
ut
til marbakken
-Hindrer fri tilgang til sjø
-Det vil ikke bli rom for utvidelse uten å bruke de to
naboeiendommene. selv da blir plassen dårlig
- Økt trafikk og støy fra biler og båter, 24 timer i døgnet pga
fisketurisme
- konflikt med hekkeområde for fiskemåke og tjeld
-Etablering av småbåthavn tilknyttet almenningkai vil komme i
konflikt med almenningkaias anvendelse. Fraktebåter vil ikke kunne
legge til for laste/losse
-Konflikt med "Statskjetting" for fortøyining av den lokale
sjarkflåten
-Konflikt med eksisterende båtfester som ikke er tilknyttet
bunnkjetting. Disse ligger nå på de to naboeiendommene. Det vil bli
svært vanskelig å finne nye
-En etablering av småbåthavn vil komme i konflikt med
allmenningkaias andvendelse.Fraktebåter vil ikke kunne legge til for
lasting/lossing
-Allmenningkai med tilknyttet parkeringsplass benyttes av
ambulansebåt og luftabulanse/Helikopter Luftambulanse/Helikopter er
avhengig av opplyst og ryddet område sommer som vinter for å kunne
lande trygt. Det vil bli svært forstyrrende for ambulansetjeneste og
syketransport med så mye aktivitet og trafikk i det aktuelle området
-Parkeringsplassen skal også gi plass til reisende med hurtigbåt og
andre lokale
-Planlagte småbåthavn vil være til liten allmenn nytte, da
småbåthavna vil gagne næring tilknyttet turistfiske bedrifter, ikke
fiskere og lokale småbåteiere.
-Vi stiller også et stort spørsmålstegn til sikkerheten med så mye
aktiviter samlet på et så lite område.
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Gmail - Innspill til ﬂytekaia ved rutebåtkaia
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Hei
Legger ved skisse på mulig plassering av flytekaia.
Forslaget bygger på å bruke bølgedemperen mot sør-vest. Det bygges da bjelkelag og dekke slik at en kan bruke
bølgedemper også som brygge.
De tre betongbryggene monteres slik skissen viser, det vil gi 20 båtplasser i tillegg kan kan sjarker og mindre båter
ligge langs bølgedemper.
Plasseringen av bryggen. Det må taes hensyn til større fartøy slik at de også kan bruke almen kaia. til lasting og
lossing.
Legger ved bilde av sandbåten, og hva den trenger av plass, asfaltbåten var større.
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