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1. Innledning. 

I det følgende er det forsøkt gitt en beskrivelse av den aktivitet som har vært i 2011, samt hva 
som er status i arbeidet i forhold til tiltakene i handlingsplanen, samt tanker om utfordringene 
videre i arbeidet. 
 

2. Organisering. 
Omstillingsarbeidet er organisert ved at det er etablert en programorganisasjon som ledes av et 
programstyre som er Omstillingsstyret. Omstillingsstyret består av 3 politikere og 3 næringsdrivende 
med personlige varamedlemmer.  
 
Observatører fra Finnmark fylkeskommune og Innovasjon Norge deltar også på styremøter.  

 

2.1 Styret. 

 

 

Medlemmer: Varamedlemmer: 

Jan-Eirik Jensen, leder Ann Tove Wilhelmsen 

Linda Martinsen Hans Roald Johnsen 

Ann Heggeskog Johansen Gjermund Amundsen 

Arve Berntzen Jorid B. Martinsen 

Kai Edgar Flåten Arne Kristian Vestre 

Linda Martinsen  Patricia de Wilde 

 

Det ble valgt nye medlemmer til omstillingsstyret  28.10.11.,  det nye styret  er: 

. 

Medlemmer: Varamedlemmer: 

Jan-Eirik Jensen, leder Ingvild Eriksen 

Linda Martinsen Hans Roald Johnsen 

Ann Heggeskog Johansen Gjermund Amundsen 

Arve Berntzen Jorid B. Martinsen 

Kai Edgar Flåten  

Patricia de Wilde  

 

2.2. Observatører. 

Følgende har observatørstatus og skal innkalles til styremøtene. 

 

Observatører:  

Innovasjon Norge Rolf Berg 

Finnmark Fylkeskommune Kai Kilvær 

Kommuneadministrasjonen Stein Thomassen, kultur og ungdomskons. 

Bjørnar Tollefsen, rådmann  

 

2.3. Administrasjonen. 

Administrasjonen har bestått av to personer - prosjektleder og prosjektmedarbeider.  
Kommunen forestår regnskapsarbeidet og annen administrativ hjelp det måtte være behov for. 
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2.4 Møter og saker 

Oversikten viser møtehyppighet og antall saker. 
 

Styre  Antall møter Antall saker 

Omstillingsstyret 6 21 

 
I de fleste møtene har styret vært fulltallig der det ordinære medlemmet har meldt forfall.  
 

 

3. Folketall, næringsutvikling og arbeidskraft. 
 
Ved staren av omstillingsarbeidet hadde en et mål om å ha 1200 innbyggere i Loppa innen 
utgangen av 2011.    
 
Det er utarbeidet en visjon og foretatt en justering av målet for omstillingsarbeidet. 
 
Visjon for 2011 og 2012: 
 

 utvikle et robust næringsliv i Loppa. 
 
Målet er å stabilisere folketallet på ca 1100 innbyggere 
 
Målet skal oppnås gjennom følgende delmål: 
 

 skape 40 nye arbeidsplasser 

 derav minst 15 kvinnearbeidsplasser i privat sektor. 

 sikre en akseptabel infrastruktur i vestre-Loppa. 
 
. 

 

3.1 Folketallet i Loppa. 

Nedenfor er satt opp en tabell over befolkningsutviklinga i Loppa for årene 2005 -2011 

fordelt på aldersgrupper 

 
Folketallet i Loppa pr 1.1.  

 År 

Aldersgrupper 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

       

 0 år 12 10 4 6 5 2 11 

1 til 4 år 47 42 42 40 37 29 17 

5 år 15 12 9 6 13 11 9 

6-12 år 116 115 107 99 85 77 81 

13-15 år 45 35 41 44 52 59 54 

16-19 år 58 54 51 55 54 49 57 

20-39 år 282 253 228 205 197 205 201 

40-55 år 244 238 229 221 219 222 215 

55-66 år 217 219 210 210 210 209 197 

67-79 år 165 157 150 152 149 154 163 
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80-89 år 59 72 70 61 61 64 66 

90 år og over 6 6 9 7 5 6 7 

Folketall i alt 1266 1213 1150 1106 1087 1087 1078 

Kilde: SSB 

 
Tabellen viser at det er relativt stor reduksjon i den yngre del av befolkninga(0-12 år). Samtidig 
ser en at det i 2011 er født 11 barn.  
 Antallet tenåringer er stabilt.  Aldersgruppa 20-39 år har hatt en stor tilbakegang. 
Aldersgruppa fra 40 år og opp er relativt stabil.  
 
Dette betyr at det relativt sett blir flere eldre i kommunen.  Aldergruppen 40 år og eldre utgjorde 
55 % av folketallet i 2005. Andelen i 2011 er på 60 %. 

 

3.2 Kretsvis fordeling av befolkninga. 

Befolkninga i Loppa er fordelt på 9 kretser.    

Tabellen nedenfor viser fordelinga av befolkninga i den enkelte krets.  
. 

    

   2010 2011 
      

Øksfjord/Øksfjordbotn  689 687 

Tverrfjord/Nuvsvåg  160 159 

Bergsfjord  128 126 

Sandland  61 61 

Sør-Tverrfjord  20 20 

Langfjordhamn*  11 11 

Skavnakk*  7 6 

Loppa øy*  6 5 

Brynilen*  5 4 

Sum  1087 1078 
 

   Kilde: SSB 

 

I Øksfjorden og Nuvsvåg bor ca 78 % av befolkninga. 
Vestre – Loppa har ca 22 % av kommunens befolkning. 

 

3.3 Befolkningsutvikling. 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 01.1.2012 

Folketall pr 1/1 1150 1106 1087 1087 1078 1087 

Fødte  5 6 2 3 6  

Døde 27 20 9 11 17  

Fødselsoverskudd -22 -14 -7 -8 -11  

Innflytting 54 56 57 73 55  
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Utflytting 76 61 56 65 35  

Netto utflytting -22 -5 1 8 20   

Sum endring -44 -19 -6 0 9   

Kilde: SSB 
       

 

I 2010 gikk folketallet tilbake med 9 personer.  Pr 1.10.2011 har folketallet økt med 9 personer, 
og er nå tilbake på 1087. Folketallet pr 1.1. 2012 er 1087.  

 

3.4 Prognose for befolkningsutviklinga i Loppa. 

 

Statistisk sentralbyrå lager prognoser for folketallsutviklinga for alle kommunene i landet.  
De lager flere alternative prognoser.  For å illustrere utviklinga i Loppa, har en valgt en av disse, 
middels nasjonal vekst, såkalt MMMM variant.   

 
Folkemengde i Loppa kommune pr 1. januar - framskrevet, alternativ MMMM  Kilde: SSB     

      2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2015 2020 2025 2030 

Reg. år 2005, framskrevet 2006-2025 1261 1222   1140   1016 938 871  

Reg. år 2008, framskrevet 2009-2030     1101 1056   915 792 719 642 

Reg. år 2010, framskrevet 2011-2030       1078 1012 943 834 754 681 

Reg. år 2011, framskrevet 2015-2030        1012 937 856 799 

             

Faktiske tall pr 1.1. 1266 1213 1150 1106 1087 1087  1078      

 
Prognosen ovenfor kan vise tegn på at den negative folketallsutviklinga bremses opp. 

 

4. Sysselsetting og ledighet. 

 
Sysselsetting i Loppa (Kilde: SSB) 2008 2009 2010 

    01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 103 71 72 

05-09 Bergverksdrift og utvinning 12 14 12 

10-33 Industri 33 25 26 

35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon 8 7 8 

41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 21 15 18 

45-47 Varehandel, motorvognreparasjoner 46 62 47 

49-53 Transport og lagring 36 43 44 

55-56 Overnattings- og serveringsvirksomhet 19 22 19 

58-63 Informasjon og kommunikasjon 4 5 4 

64-66 Finansiering og forsikring 5 4 3 

68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 11 11 4 

77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 10 7 6 

84 Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring 40 36 34 

85 Undervisning 45 46 45 

86-88 Helse- og sosialtjenester 133 129 126 

90-99 Personlig tjenesteyting 6 10 17 
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00 Uoppgitt 3 8 4 

    Antall sysselsatte 535 515 489 

 
Tabellen ovenfor viser en oversikt over sysselsatte i Loppa innen ulike bransjer.  
 
Undersøkelser som er gjort viser at det i hovedsak er menn som jobber i privat sektor, andelen 
er 89 %.  I offentlig sektor er det kvinnene som dominerer, andelen 84 %. 
 
Nav definerer arbeidsstyrken som summen av sysselsatte og antall ledige mellom 15 og 74 år. 
.  
Arbeidsstyrken i Loppa vil etter dette bli for 2011 505 personer, (antall sysselsatte 489 + antall 
ledige 16).    
 
Ledigheten er lav i Loppa. Den er beregnet til 3,1 prosent (Gjennomsnitt for de sju første 
måneder i 2011)   
 
Lav arbeidsledighet og liten arbeidskraftsreserve i arbeidsstyrken gjør at behovet for 
rekruttering av arbeidskraft utenfra må økes for å dekke opp det fremtidige behovet i offentlig og 
privat sektor. 

 

5.0 Stedsutvikling. 

5.1 Øksfjord sentrum/ Bolyst. 

 
Det har lenge vært et ønske å få gjort noe med Øksfjord sentrum.  Det er trangt om plassen. Det 
trengs noe opprydding og forskjønning. 
 
Gjennom flere møter med bedrifter i Øksfjord har det kommet fram at en del av disses planlagte 
aktiviteter med stor sannsynlighet ville komme i konflikt med hverandre. 
 
For å avklare konfliktområder og arealbehov har det vært arrangert flere møter med alle 
bedriftene i Øksfjord lokalisert fra fiskeriserviceanlegget til og med E. Flåten AS. 
 
Parallelt med utfordringen med sentrumsutviklingen startet også arbeidet med å få etablert 
”Øksfjord Strandpark”.  Også her ble det brukt arkitekt på å finne gode løsninger.  
 
Disse prosjektene har ikke ”løsnet” enda.   Sentrumsplanen ble satt på vent da hovedaktører i 
næringslivet endret sine planer. 
 
Strandparkprosjektet har også blitt forsinket.  Dette skyldes dels manglende finansiering. 
 
 
 

5.2 Service og infrastruktur i ytterdistriktene i kommunen. 

Gjennom arbeidet i omstillingsarbeidet har vi erfart at næringsutviklingen sliter på grunn av at 
infrastrukturen og servicetilbudet er under stort press.  Dette gjelder kommunikasjonstilbudet, 
fiskemottak, skoler, butikker, drivstoff m.m. 
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Prosjektet kritisk service er satt i gang. Distriktsbutikkene har benyttet seg av det kommunale 
tilbudet som ble gitt i 2011. I tillegg har alle distriktsbutikkene søkt tilskudd i Merkurprogrammet” 
- kommunal og regionaldepartemetets program for små nærbutikker.  
Merkurprogrammet er også blitt forsterket. Dette har skjedd til dels fra innspill fra Loppas 
distriktsbutikker. 
 
Nytt forslag til trafikkløsning for båtruter til vestre-Loppa har også blitt utarbeidet.  Denne har 
vært presentert for befolkninga i vestre-Loppa i et folkemøte i slutten av august. 
 
Her må det gjøres en innsats for å bearbeide forslaget videre slik at dette kan presenteres for 
fylkeskommunen som Loppa kommunes forslag på båttransporten til/fra vestre-Loppa. 
 
 

6.0 Næringsutvikling generelt. 

Det har vært en positiv utvikling i antall nye arbeidsplasser i 2011. Både oppdrettsnæringa, 
reiselivsnæringa og leverandørindustrien til oppdrettsnæringa vokser.  
Det er også svært positivt at det er blitt ny aktivitet i fiskebruket i Øksfjord. 
 

6.1. Næringsområder. 

Vassdalen Industriområde. 
 
Prosessen med anbudsutlysing og valg av anbud er gjennomført. Utfyllingsarbeidet er kommet i 
og gjennomført i 2011.  I  tilknytning til industriområdet er det også to russiskbygde flytekaier på  
til sammen 72 meter. 
Nå gjenstår arbeidet med å få etablert ny næringsvirksomhet på området i Vassdalen. 
  
 
 Sandbakken Industriområde. 
Reguleringsplanen for næringsområdet ”Sandbakken” i Nuvsvåg er vedtatt.  Området er også 
grunnundersøkt. Området er tilfredsstillende til bruk som næringsområde. 
 
Det er enda usikket med når vannfabrikken kan etableres.  I tillegg jobbes det med alternative 
etableringer på området i Nuvsvåg.   
    

6.2 Nyregisteringer og slettinger i Brønnøysundregisteret i 2011. 

 

Navn Dato   

Nor Development AS 28.03.2011 Nyregistrert i Foretaksregisteret 

Shark Norway AS 20.06.2011 Nyregistrert i Foretaksregisteret 

De Wilde Slipp & Mek AS 27.06.2011 Nyregistrert i Foretaksregisteret 

Arctic Nuvsvåg AS 25.08.2011 Nyregistrert i Foretaksregisteret 

   Arctic Nusvåg DA 08.09.2011 Oppløsning 

Arnt V. Pettersen  PR ANS 20.04.2011 Sletting 

Frakkfjord Handel & Produksjon  18.08.2011 Sletting 

      

Kilde: Brønnøysundregisteret, 
   

Oversikten viser nyregstreringer og slettinger av Loppabedrifter i Brønnøysundregisteret.  
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Det er kun to nyregistreinger reelt sett.  To av nyregistreringene gjelder skifte av navn eller 
selskapsform. 
 
 

6.3 Fiskerinæringen  

6.3.1. Fiskeindustrien. 

Bergsfjordanlegget. 
I Bergsfjord har hatt liten aktivitet i 2011.  Dette skyldes at det har blitt landet mindre fisk i 
Bergsfjord.  Ser en Forsølanleggene under ett, Forsøl i Forsøl og Bergsfjordanlegget, har det 
vært en halvering av landingene i 2011 sett i forhold til 2010. 
Det ble landet ca 11 mill kg fisk i 2010 mot ca 5 mill kg fisk i 2011.  

 
For Bergsfjords del blir det påpekt at det har blitt færre fiskebåter i bygda. Det er behov for å 
erstatte tapet med å få tilført stedet større kystfiskefartøy. 
 
Øksfjordanlegget. 
Øksfjordanlegget har blitt bygd om til klippfisktørkeri. Det er saltet sei som er råstoffgrunnlaget 
for denne produksjonen.   I 2011 var det ca 25 arbeidstakere som jobbet på Øksfjordanlegget. 
Disse er i hovedsak rekruttert fra Baltikum. 
 
Målet er at Øksfjordanlegget skal ha tilnærmet helårs drift. 

6.3.2 Fiskeflåte og flåtestruktur  

I år 2000 var det registrert 157 fiskefartøy i merkeregisteret.  I 2007 var det 74 fartøy, i 2008 69 fartøy.  

 

Tabellen over fartøy i merkeregisteret: pr 31.12: 

 

  2009 2010 2011   

     

Fartøystørrelse  Antall Antall Antall Prosentvis 

andel: 

Under 5,5 meter 15 15 11 22 % 

7,4- 8,99 meter 16 17 14 28 % 

9,0 – 9,99 meter 11 11 9 18 % 

10 – 14,99 meter 22 21 15 30 % 

55 meter  1 1 1 2 % 

  65 65 50   

Kilde: Fiskeridirektoratet. 

 

Utviklinga over tid viser at det blir færre fiskefartøy i kommunen.  Tabellen viser også at det stort sett er 
små fiskefartøy i kommunen. 49 av 50 er under 15 meter.    
I tillegg har det vært en avgang på 6 fartøy i den største og viktigste fartøygruppen i kommunen. båter 
mellom 10 og 15 meter. 
Antall fartøy og fiskerettigheter begynner å nærme seg en smertegrense. For å kunne opprettholde minst 
et helårs mottak av fisk i kommunen, kan det ikke bli færre.  

 

6.3.3 Fiskere 

Fiskere som er registrerte på blad B i fiskermanntallet har fiske som hoved- eller eneyrke. 
Fiskere som er registrert på blad A i fiskermanntallet har fiske som biyrke eller som tillegg til 
pensjon. 
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Nedenfor er to tabeller som viser antallet fiskere på blad B og på blad A i fiskermanntallet i 
Loppa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiskermanntallet i Loppa - blad B, hovedyrkesfiskere.       

Alder 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

         

< 20      1 1 2 

20-29 5 4 3 3 3 3 4 1 

30-39 16 16 14 12 12 10 7 2 

40-49 15 11 12 10 10 10 10 15 

50-59 30 29 25 18 18 15 12 11 

60-66 11 11 11 12 12 15 15 11 

67-69 2 2 4 4 4 3 4 4 

70 OG OVER 1       0 2 0 1 

I alt  80 73 69 59 59 59 53 47 

Kilde: Fiskeridirektoratet. 

 

Det er tre nye innmeldinger i manntallet i 2011. To av disse er 19 år.  Tabellen viser at det blir færre 
yrkesfiskere i Loppa.  Gjennomsnittsalderen er også økende, fra 51 år i 2010 til 52,4 år i 2011. 
 

 

Fiskermanntallet i Loppa - blad A, bi yrkesfiske /pensjonister.      

Alder 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

<20  1     0 0 
20-29   1 1 2 3 1 0 
30-39 4 2  1 1 0 0 0 
40-49 3 1   0 0 0 0 
50-59 9 10 7 6 4 1 1 2 
60-66 7 8 6 6 7 10 9 6 
67-69 1 3 2 1 1 0 0 3 
70 OG OVER 16 13 8 9 10 10 12 9 

I alt  40 38 24 24 25 24 23 20 

Kilde: Fiskeridirektoratet. 

 

Det er svært få som kombinerer fiske med andre yrker. Kun 2 av 20 å registerte på blad A er 
under 60 år. 
Gjennomsnittsalderen på blad A var 67,5 år i 2010, i 2011 var den 69 år. 
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6.3.4 Ilandbrakt fangst, kvantum og verdi. 

 

Fiskeleveranser i Loppa. 
 
Nedenfor er satt opp en oversikt over ilandbrakt fangst, kvantum og verdi levert av fiskebåter fra 
Loppa og fra andre kommuner.  Opplysningene er hentet ut av Fiskeridirektoratets 
statistikkbank, og viser årene 2005 til og med 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

Tabellen nedenfor er en oversikt over totale leveranser av fisk i Loppa kommune. 
 

 År 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Kvantum, rund vekt (tonn) 3366 5911 1550 1833 892 5980 2811 

Fangstverdi (1000 kr)  30246 44333 20873 19903 5147 30765 21224 

Kilde: Fiskeridirektoratet. 

 

Oversikten viser at det er en stor variasjon i levert kvantum fisk i Loppa i perioden 2005 – 2011. 
Dette gjenspeiles i også fangstverdi.  
 

 
Loppafartøys leveranser i Loppa.  
 
Tabellen viser en oversikt over Loppas fiskefartøys leveranser i Loppa kommune. 
 

 År 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Kvantum, rund vekt (tonn) 1736 1818 1119 1214 514 1288 1121 

Fangstverdi (1000 kr) 16924 19415 14196 14936 3821 11270 11346 

Kilde: Fiskeridirektoratet. 
 
Tabellene ovenfor viser at den fremmedflåten leverer mer fisk enn hva Loppas fiskefartøy gjør. 
 
 
Loppafartøys leveranser i andre kommuner. 
 
Her er oversikten over Loppas fiskefartøy av leveranser i andre kommuner. 
 

 År 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Kvantum, rund vekt(tonn) 3713 7015 7074 7954 9708 10827 11961 

Fangstverdi(1000 kr) 31540 67967 86391 82126 81978 95572 122500 

Kilde: Fiskeridirektoratet. 
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Oversikten over landinger av fiskefangster viser at mesteparten av fisken som fanges av 
fiskebåtene fra Loppa landes i andre kommuner.  
 

Tromsø er den kommunen som har de største landingene fra Loppafartøy.  De store landingene 
i Tromsø skyldes i hovedsak leveringer fra et fartøy, ”Hermes” F-1-L. ”Hermes” leverer ca 8-
9000 tonn (rund vekt) hvitfisk og reker pr. år. ”Hermes” andel av landinger utafor kommunen 
utgjør ca 71 % av de totale landingene fra Loppas fiskefartøy. 
Flere Loppafartøy deltar også i sildefiske. Disse fisker i Nordland og leverer dermed også 
sildefangstene der. 
 
Det blir også levert en del fisk til nabokommunene Hasvik og Kvænangen. 
 

 

 6.4 Fiskeoppdrett. 

 

Grieg Seafood Finnmark AS 
Grieg Seafood Finnmark AS har i alt 6 godkjente oppdrettslokaliteter i Øksfjorden.   
I 2011 har det foregått en omorganisering av drifta i Loppa. Dette har medført at  det er ansatt 6 
driftsledere. Disse har ansvar for drifta på hver sin lokalitet. 
 
Grieg Seafood Finnmark AS sysselsetter nå nærmere 30 personer på sine anlegg i Loppa, 
hvorav 5 heltidsansatte og en deltidsansatt fra Loppa kommune. 
 
Grieg Seafood Finnmark AS kjøper service- og verkstedstjenester hos slippen i Øksfjord.   
 
Mainstream Finnmark AS 
Mainstream  Finnmark AS har 3 godkjente oppdrettslokaliteter i Langfjorden/Sør-Tverrfjorden.  
 
Mainstream Finnmark AS sysselsetter i alt fire, hvorav to fra Loppa kommune. 
 
Mainstream AS kjøper en del tjenester lokalt, som service og verkstedstjenester hos slippen i 
Bergsfjord og div mindre innkjøp hos lokale nærbutiker. 
 
 
Hovedutfordringa innafor oppdrettsnæringa er å få flere loppaværinger til å jobbe på 
oppdrettsanleggene i Loppa. 
Det er også viktig å legge til rette for et økt innkjøp av varer og tjenester lokalt.  
 
For å bedre ivareta dette er det nå inngått samarbeidsavtaler med Grieg Seafood Finnmark AS 
og Mainstream Finnmark AS. 
 

6.5 Leverandørindustri til oppdrettsnæringa/  mekanisk industri. 

 

Polarfeed AS.  
Poarfeed AS leverer for til oppdrettsanlegg i Nordland, Troms og Finnmark.  Polarfeed har 18 
ansatte i Øksfjord og 5 i administrasjon /salg. Disse er lokalisert til Lofoten. 
 
Polarfeed AS  har lenge planlagt utvidelse av fabrikken. Foreløpig har de ikke kommet i gang 
med dette arbeidet. 
. 
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Polarfeed AS har ei omsetning på ca 200 millioner i 2010. Produksjonen vil bli på ca 25000 tonn 
for. 
 
Frydenbø- Øksfjord Slipp & Mek AS.  
Øksfjord slipp & Mek As har fått med seg nye eiere fra Bergen. Frydenbøgruppen er blitt 
aksjonær i slippen. 
 
Slippen planlegger en stor utvidelse i form av ny slipphall på 1050m2 med fri høyde på 19 m. 
Det skal også investeres i ny slippvogn med kapasitet inntil 400 tonn. 
 
Slippen har 14 ansatte.  Det er ansatt to personer i 2011.   
 
 
De Wilde Slipp & mek. 
Slippen i Bergsfjord har skiftet navn til De Wilde slipp & Mek AS. 
 
Slippen i Bergsfjord har oppdrag for oppdrettsnæringa i vestre- Loppa. I tillegg tilbyr den service 
og reparasjoner til fiskeflåten. Oppdragsmengden har økt slik at slippen nå har ansatt to 
personer.  Totalt har slippen 4 ansatte. 
 
 

6.6 Rederidrift i Loppa. 

 

Rederimiljøet i Øksfjord har gitt grunnlaget for 18,5 årsverk.. Disse finner en i de to førstnevnte 
rederiene nevnt nedenfor. 
 

Barents Nord AS. 
Rederiet Barents Nord AS har ansvaret for persontransporten til Sibelco Nordics anlegg på 
Stjernøya. Det blir brukt to båter til dette formålet. En båt går mellom Alta og Lillebukt, ”Nefelin 
4” og en båt mellom Øksfjord og Lillebukt, ”Sea Runner”.  Rederiet sysselsetter 11 personer.  
 
Loppa legeskyssbåter AS 
Loppa Legeskyssbåter driver med ambulansedrift i Loppa, Hasvik og ytre deler av Alta 
kommuner.  Selskapet har 7,5 årsverk. 
 
 
Finnmark brønnbåtrederi AS. 
I Alta /Loppa er det også etablert et brønnbåtrederi.  Rederiet har 8 ansatte.  
 
Brønnbåten går i hovedsak i med slaktefisk og smolt til og fra Grieg Seafood Finnmark AS sine 
anlegg i vest-Finnmark.   
 
Utfordringer for rederidrifta i Loppa er å få udanna personer som kan arbeide i disse rederiene 
og andre rederier som har fartøy som trafikkerer i kommunen. 
Rederidrifta kan også gi flere muligheter for servicebedriftene i Loppa.  
 
 

6.7 Reiseliv. 

 

Det er reiselivsbedrifter på følgende steder i kommunen: 
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Øksfjordbotn: Basecamp Finnmark AS.  
Basecampen har hatt svært liten aktivitet i 2011.  Virksomheten vil bli avviklet.  
 
 
 
Øksfjord: Øksfjord Sjøfiske AS. De har 70 sengeplasser. Loppa Hotell er lagt under Øksfjord 
Sjøfiske og drives som en del av havfiskekonseptet.     
 
Tverrfjord: Øksfjord Feriehus har ikke foretatt noen investering i år.  
 
Nuvsvåg: Arctic Nuvsvåg AS.  Selskapet har blitt registrert som as i 2011. Arctic Nuvsvaag har 
økt antall sengeplasser til 24.  
 
Sør- Tverrfjord: Loppa Opplevelser /Thomassen AS er det eldste havfiskeselskapet. De har 
26 sengeplasser. Selskapet har god økonomi. De planlegger å utvide med fire sengeplasser.  
 
Loppa øy: Reiselivsaktiviteten er minimal på Loppa øy. 
 
Bergsfjord. I Bergsfjord er det foreløpig ikke etablert noen reiselivsbedrift. . 
 
 
Sandland.  Sandland Brygge AS ble registrert i 2010. De har startet reiselivsvirksomhet i 
lokalene til det tidligere fiskebruket i bygda. Sandland Brygge har hatt sin første sesong i 2011. 
Sandland Brygge AS har 5 boenheter med til sammen 24 sengeplasser. 
 
Utvikling i næringa - antall gjestedøgn og antall senger:   
 
 

  2008 2010 2011   

Antall gjestedøgn   3500 6500 10900*  

Antall senger   46 92 144   

Kilde: egne opplysninger 
*foreløpige tall 
 
 
Bedriftsnettverket som var planlagt for fisketuristbedriftene i 2010/2011 er utsatt til 2012. 
 
 
 
 

6.8 Andre bedrifter. 

 
Wing Firm Norge AS 
Selskapet har kjøpt en rekke bygninger I Øksfjord. Disse er enten opprustet eller er under 
opprusting. Reiselivsbedriften Øksfjord Sjøfiske AS har blitt utvidet fra 38 til 62 senger. 
 
 
Loppa Spring Water AS 
Bedriften er under planlegging.  Foreløpig er det kun en ansatt her. 
Arbeidet med utviklinga av vannprosjektet er utført på en svært profesjonell måte.   
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Fra kommunens side er planlagte grunnboringer på eiendommen ”Sandbakken” gjennomført. 
Det er også igangsatt regulering av området. 
 
Loppa Spring Water AS holder nå på med å avklare sin profil og hvordan bedriften skal gå inn i 
markedet. 
 

 

 

 

 

7.0 Infrastruktur og servicetilbud. 

 

Mottak  
 
Det mottas kun fisk i Bergsfjord.  Øksfjordfiskerne har hatt mulighet til å levere til Kvænangen. 
En del av fiskerne i Øksfjord har levert fisk til mottak i Hasvik kommune.  
 
Bunkers /is. 
Bunkersanleggene for drivstoff langs kysten legges ned.  Dette gjelder også i Loppa. Problemet 
er alvorlig, og bør løses på en eller annen måte.  Drivstoffanlegget i Bergsfjord må rustes opp.  
Administrasjonen har sett på alternative løsninger, men har foreløpig ikke funnet løsning på 
dette problemet. 
 
Fiskeriserviceanlegg. 
Det er fiskeriserviceanlegg i Øksfjord, Nuvsvåg og i Bergsfjord. Anleggene eies og drives av 
lokale fiskere. Alle disse ser ut til å fungere bra. Det er noen mangler ved enkelte. I Øksfjord er 
det vist til at det er behov for en ny kaikrane. 
 
Flytekaier.  
Det er etablert flytekaier i Øksfjord, Nuvsvåg og Bergsfjord. Det er registrert etterspørsel etter 
vann og strøm ved enkelte av disse anleggene. Det bør også avsettes plasser til fremmedbåter 
/gjesteplasser. 

 
Bredbånd. 
Det er mulig å få tilgang til bredbånd til de fleste husstander i kommunen. 
 

 

8.0 Planmessige utfordringer og planinnspill. 
 
 
Kommuneplanarbeidet har startet opp. Administrasjonen har gitt innspill til arbeidet med planstrategi. 
 
Administrasjonen har også gitt m innspill på behovet for å få gjort noe med boligsituasjonen i kommunen. 
Spesielt gjelder dette for stedene Øksfjord og Bergsfjord.  
 
.  

9.0.  Kommunikasjoner og samferdsel i Loppa. 
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I forbindelse med innspill gitt i høring til fylkeskommunal samferdselsplane ser en et behov for å se 
nærmere på kommunikasjonsløsninger internt i kommunen. Hovedutfordringa er fortsatt å få til en 
tilfredsstillende kommunikasjon.  Fylkeskommunen jobber med å finne ei nyere og mer moderne ferge 
som kan erstatte ”Hasfjord”. 
 

Utviklinga innafor fisketurisme med flere fisketuristbedrifter i vestre-Loppa setter press på 
eksisterende kommunikasjonstilbud.  
 
Kommunikasjonstilbudet må derfor bedres slik at både fastboende og turistbedriftene og deres 
kunder får et tilfredsstillende tilbud.  Nytt materiell med tilfredsstillende kapasitet er derfor svært 
viktig å få på plass.  .  
 
Fortsatt er det behov for å forbedre godstransporttilbudet. 
 

 

10.0 Lokalsamfunnsutfordringer. 
 

Den mange utfordring for flere av de mindre lokalsamfunnene i Loppa.  
Drifta er marginal for flere av nærbutikkene. Drivstofforsyninga er også under press. 
 
Merkurprogrammet, et statlig program for de små nærbutikkene, bidrar med noe investeringsstøtte og 
med kurs og kompetansehevingstiltak.  Kommunal- og regionaldepartementet har nettopp godkjent nye 
retningslinjer for Merkurprogrammet. Programmet har fått økte rammer, noe som vil få positiv betydning 
for småbutikkene i Loppa. Nytt er at det også er økte tilskudd til opprusting og etablering av mindre 
drivstoffanlegg. 
 

 

 

11.0 Programstatusvurdering 2011. 
Det ble foretatt programstatusvurdering av omstillingsprogrammet den24.oktober.     
Programstatusvurderinga foreligger i en egen rapport. 
 
Nedenfor er nevnt anbefalingene som kom fram i programstatusvurderinga 2011.: 
 
Det gis følgende anbefalinger: 
 
1. Arbeidet med å skaffe flere boliger i Loppa må intensiveres og kommunen ansvarliggjøres. 
2. Det iverksettes enkle målemetoder for å rapportere fremdrift i det enkelte tiltak 
3. Arbeidet med plan for videreføring av omstillingsarbeidet gis topp prioritet og anbefaling bør 

fremlegges for kommunestyret før sommeren 2012. 
4. web-siden bør ajourføres 
5. Definisjon på ”robusthet” må konkretiseres i Loppa-samfunnet.  
6. Omstillingsorganisasjonen må engasjere seg i arbeidet med revisjon av kommuneplan – både 

samfunnsdel og arealdel. De anbefalinger og tiltak som allerede er påpekt av 
omstillingsorganisasjonen må sikres ivaretas i kommuneplanarbeidet.  

 
 

 

 

12. Tiltak i Handlingsplanen for 2011. 
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Bak i denne årsrapporten følger en oversikt over tiltakene i handlingsplanen og kort 
statusbeskrivelse av den enkelte I det følgende er kun hovedtrekkene kommentert under de 
ulike strategiene. 
 

12.1. Overordnede tiltak. 

Administrasjon innebærer også drift av det politiske apparat tilhørende omstillingsarbeidet. Så 
også kompetansetiltak, kurs- og møtedeltakelse, reiser, m.v.  
Administrasjonen og styreleder har bl.a. deltatt på: 
 

 Møter i regionalt næringsforum (flere møter). 

 Finnmarkskonferansen 2011. 

 Omstillingskonferansen 2011- felles omstillingskonferanse for omstillingskommunene. 
   

12.2 Næringsutvikling  

          

12.2.1 Kompetanse, etablereropplæring og samarbeid.  

     

Etableropplæring/kompetanse/Bedriftsintern opplæring.    
En Loppabedrift, Barents Nord AS, er tatt opp som Inkubatorbedrift.  
Kystskipper, en bedrift. 
Fembedrifter har fått tilskudd til bedriftsintern opplæring 

 Øksfjord Slipp & Mek AS   

 Polarfeed AS 

 Øksfjord Skipsekspedisjon 

 Førsøl  Øksfjord 

 Datamann  
 
Bedriftsnettverk reiseliv utsatt til 2012. 
 
 

Samarbeid. Det er etablert samarbeidsrelasjoner mellom flere bedrifter både innad i kommunen 
og mellom bedrifter i kommunen og i andre kommuner.         
    
Noodt & Reiding i Alta 
Høgskolen i Finnmark 
Norut i Alta 
NAV 
Sibelco Nordic AS  
Vest-Finnmark Regionråd. 

 

12.2.2 Havbruk. 

Havbruk er et viktig satsningsområde for Loppa kommune.  Næringa har hatt en god vekst i 
kommunen både hva angår produksjon og sysselsetting.  Samtidig ser en at det er relativt få 
Loppværinger som jobber i næringa. For kommunen må det være viktig at det blir mange flere 
Loppaværinger som kvalifiserer seg til jobber i næringa. 
   
Det arbeides videre med et logistikkprosjekt / utvikling av leverandørindustrien knyttet opp mot 
oppdrettsnæringa. 
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Det er utarbeidet samarbeidsavtaler mellom kommunen, Grieg Seafood Finnmark AS og 
Mainstream Finnmark AS. 
   

 

12.2.3 Fiskeri            

Rekrutteringa til fiskeryrket er bekymringsfull. Her må det settes inn nye tiltak. Viktig er også å få 
på plass nødvendig infrastruktur som avhjelper fiskernes arbeidssituasjon og muligheter for 
utøvelse av drifta. Viktige tiltak er fiskemottak og andre servicetilbud som bunkers og is.  
 
 

12.2.4 Reiseliv og turisme. 

Reiseliv er et satsningsområde i omstillingsarbeidet. Utviklinga så langt har vært svært positiv, 
med et økende antall gjestedøgn fra år til år.  Det er også stor interesse og vilje til å satse på 
reiseliv og spesielt fisketurisme. 
Fisketurismebedriftene har hatt et godt belegg hele sesongen.  Sesongen har i tillegg blitt 
utvidet , og er nå ca 6 måneder.. 
Flere av bedriftene har bygd ut kapasiteten i løpet av 2011.   
 
Sandland Brygge AS kom i drift i 2011.   
        

 

Gjestedøgn/ overnattingskapasitet var i 2009: ca 3500. I 2010 har det blitt registrert ca 6500 
gjestedøgn i reiselivsnæringa.  Foreløpige tall for 2011 viser at det er registrert ca 11000 
gjestedøgn i Loppa..  
 
Hovedutfordringa for Din Tur bedriftene vil være å utvide sesongen og å finne nye aktiviteter 
som kan være med på å utvide sesongen. 
 
Tiltaket om et bedriftsnettverk som kan være med på å få satt fokus på utfordringene for disse 
bedriftene vil bli igangsatt i 2012.. 

 

12.3 Stedsutvikling og bolyst.  

I 2010 har det vært flere møter og skissert planer på utforming av Øksfjord sentrum med 
bakgrunn i interessentenes planer for utnyttelse av bygg og areal i havneområdet i Øksfjord.  
 
En del av disse planene er nå endret/lagt på is da forutsetningene har endret seg.  
 
Det har blitt jobbet med et ”bolyst” prosjekt i Øksfjord, en tursti fra fiskeriserviceanlegget til 
enden av moloen.  
Søknad om finansierig er under utarbeidelse, og målet er å få igangsatt dette i 2012. 
 
   
Ytterdistriktenes utfordringer på gode kommunikasjoner og et tilfredsstillende servicenivå er 
svært viktig for stedsutvikling og bolyst også her. 
Bergsfjord Utviklingslag har tatt tak i utfordringene i Bergsfjord. Utviklingslaget har engasjert 
bygdefolket og fått laget et forprosjekt ”Stedsutvikling i Bergsfjord” 
 
Sikring av nærbutikktilbud og drivstofforsyning vil fortsatt være viktig for stedene i vestre-Loppa. 
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13.0 Konklusjon oppfølging tiltak 

 

Generelt kan det sies at en har lyktes bra med  tiltak  i indre del av kommunen , og spesielt 
Øksfjord. 
Det er  a-eiere knyttet til alle tiltakene her. 
Det har gått spesielt bra   med tiltak  rundt leverandørindustrien til  oppdrettsnæringa.  
 
Fisketurisme har blitt viktig for flere av stedene i vestre-Loppa, og kan utvikles videre. 
 
Oppdrettsnæringa er og vil være viktig for hele kommunen. Næringa har fortsatt noe 
utviklingspotensiale i kommunen. 
 
Den tradisjonelle fiskerinæringa sliter en fortsatt med. Det er vanskelig å få til rekruttering, 
utvikling og knoppskyting i næringa. 
 
 

13.1 Måloppnåelse i 2011. 

13.1.1 Mål Folketall 

År 2009 startet med 1087 innbyggere - og endte på 1087 innbyggere. Ved inngangen til år 2010 var det   
1087 personer som bodde i Loppa kommune.  

 
Innbyggertall pr 1.10.2011: 1087. Folketallet har vært stabilt over flere år. 
 
Det siste årets utvikling viser at nedgangen er bremset opp.  Målet som er satt i 2010 om 
bremse opp utflytting og stabilisere folketallet til ca 1100 bør videreføres. 

13.1.2 Mål arbeidsplasser. 

For å stabilisere målet om ca 1100 innbyggere i Loppa, er målet å skape 40 nye arbeidsplasser 
innen utgangen av 2011.  Av disse skulle det etableres minst 15 kvinnearbeidsplasser. 
 
Det er vanskelig å finne tall på hvor mange arbeidsplasser som skapes fra ett år til et annet. 
 
Nedenfor er det forsøkt på å sette opp ett anslag over aktiviteten i en del næringer, samt anslå 
hvor mange nye arbeidsplasser som er skapt innafor områder som er prioritert i 
omstillingsarbeidet 
 

For hele programperioden er målet 40 nye arbeidsplasser. Status for 2011 er: 

    Mål  Resultat Mål Resultat Mål Resultat 

  2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 

Havbruk 4 3  12 8  8 

Industri 
havbruksrelatert 

0 1  12 2  3 

Industri - annen 0 0  0    

Transport/rederidrift 0 2  6 16  1,5 

Fiskere, blad B 0 1 0 7 -6   

Fiskeindustri 0 3 0 5 +25*  25 

Reiseliv/turisme 3 1  5 til 8 2  1 

Servicearbeidsplasser 0 1  3 2   
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Resultat  7 10  50 – 53 39 40 38,5 

         

 Mål: Fiskebåter 
m/kvoter 

0 1 -2 5 0     

 

 

 

 

 

 

Fiskeindustrien har en stor andel utenlandsk arbeidskraft. 
Oppstart av klippfisktørkeri i Øksfjord i 2011 har bidratt med ca 25 nye arbeidsplasser. Pakkeriet 
av ferdige produkter sysselsetter mange kvinner. Målet om 15 kvinnearbeidsplasser kan være 
oppfylt. Bergsfjordanlegget har dessverre hatt et svakt år i 2011. 
Hovedutfordringa her er å så mange som mulig av de utenlandske arbeidstakerne til å bli 
bofaste i Loppa. 
  . 
 
Fiskere. Fiskermanntallet viser at det er en reduksjon i antall fiskere. 
 
Oppdrettsnæringa har ei arbeidsordning som legger til rette for pendling. Utfordringa her er å 
legge til rette for at flere fra Loppa tar seg jobb i oppdrettsnæringa.    Det er fortsatt vekst i 
næringa. Grieg Seafood Finnmark As har ansatt 8 nye i 2011.  
 
 
Leverandørindustri/mekanisk industri. Foreløpig har det ikke blitt etablert mange arbeidsplasser 
her. Øksfjord Slip & Mek AS skal bygge ny slipphall. I denne forbindelse vil det bli behov for å 
ansette flere. I 2011 er det ansatt tre nye til sammen innafor slipp og mek i Loppa 
 
Rederidrift.   Antall ansatte i rederidrift har økt. I 2010 overtok Barbents Nord AS transporten av 
arbeidere mellom Alta og Stjernøya. De ansatte fra tidligere aktør er nå ansatt i Barents Nord.  
Rederivirksomheten har økt med 1,5 arbeidsplasser i 2011. 
 
 
Reiseliv. Her er det kommet 1 ny arbeidsplass. 
 
Andre (Wing Firm AS, Loppa Spring Water AS, Loppa Handel AS) har til sammen 6 ansatte. 
. 
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

14.0. Fondsbruk. 
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14.1 Vedtekter næringsfond. 

 

Vedtektene gir kun anledning til å gi tilskudd til forstudier, forprosjekt og til opplæringstiltak.    
Dette er sannsynligvis godt oppfattet i næringslivet.  Det har kun kommet et par søknader om 
tilskudd til investeringer samt noen forespørsler om investeringstilskudd.    
 
Søknadene er avslått og forespørslene som er kommet er tatt til etteretting av næringslivet. 

14.2 Søknader og tildelinger fra næringsfondet. 

 

I all hovedsak er all tildeling foretatt av omstillingsstyret. Delegasjon er i liten grad benyttet. 
 

  2008 2009 2010 2011 

Antall søknader 59 46 30 25 

Avslag i AU/OMS 10  3  

Avslag anket til Omstillingsstyret 2    

Anke innvilget i 
Omstillingsstyret 

1      

 

 

Omstillingsstyret behandlet 25 saker l i 2011. Det har vært avholdt 6 møter i 2011 

 

14.2.1 Omstillingssaker/ Næringsfondsbevilgninger i 2011. 

 

 

Støttemottaker Beløp Søkt Vedtak: 

BarentsNord AS 50000 50000   

WingFirm Norge , avd Øksfjord 50000 50000   

De Wilde slipp & Mek AS 95000 95000   

De Wilde slipp & Mek AS 31000 31000   

Doumas vedr butikken i Bergsfjord 40000 40000   

Byggmester Bengt Andersen AS 50000 50000   

Nor- Development AS 33500 33500   

Nordlys Havbruksservice AS 50000 50000   

Bergsfjord Utviklingslag 22500 22500   

John H. larsen 41250 41250   

Polarfeed Sales AS 100000 100000   

Næringsforeninga og utvikingslaga 15000 15000   

Sandland Brygge AS 50000 50000   

Frisk booking 20000 20000 Delegasjon 

Dattera til Larsen - kurs 10000 10000 Delegasjon 

Øksfjord Sjøfiske AS- messedeltagelse 10000 10000 Delegasjon 

Roger Johansen - kurs 20000 20000 Delegasjon 

Loppakroa AS - tilskudd til sjåføroppl. 20000 20000 Delegasjon 

SUM 708250 
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14.3 Regelverket for næringsfondet. 

 
 
Regelverket er ikke endret i 2011. Bruken av midler til forprosjekt og forstudier har resultert i en 
betydelig økning i tilgangen på andre midler, spesielt fra Innovasjon Norge. 
 

14.4 Fiskerifondet. 

I forbindelse med finanskrisen og påfølgende krise i fiskeriene ble det besluttet å etablere et 
fiskerifond i 2009.  Fondet har både en krisedel og en ordinær støttedel.  
Fondets opprinnelige størrelse: kr 950.000,-. 
 
Søknad til krisedel: 
Det kom inn en søknad på krisedel i fiskerifondet, beløp kr 30.000,-.  
 
 
Søknader til ordinær del: 
Det kom inn fem søknader til fiskerifondets ordinære del.      
 
To søknader dreide seg om tilskudd til arbeidsmiljøforbedringer. Bevilgning til sammen kr 
31.700,-.   
 
Tre har søkt om tilskudd til båtkjøp, til sammen kr 350.000,-, en søker fikk innvilget kr 100.000,- 
og den andre kr 200.000,-.i tilskudd. Den tredje fikk innvilget kr 50.000,- i lån. 
 
En av disse gjennomførte båtkjøp i 2011.   
 

 

14.5 Mottatt tilskudd og lån fra Innovasjon Norge 

Tilskudd og lån fra Innovasjon Norge      

  2008 2009 2010 2011 

Lån (kr) 250.000 3 227 000 10875000 1600000 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Tilskudd (kr) 

    

945.680 3 226 000 11858558 3528000 

      

I alt kr  1 195 680 6 453 000 22733558 5128000 

 
 
Nedenfor er satt opp en spesifisert tabell som viser hvilke bedrifter som har fått lån og tilskudd 
fra Innovasjon Norge i 2011. 
 
Innovasjon Norge  -bevilgninger til  Loppabedrifter i   
2011 

      

 
Bedr utv tilsk Invest tilsk 

Etablerer 
stip. Risikolån 

GLF-
Flåte 

 
SUM 

Andel  i 
% 

Sandland Brygge AS 70000 1400000   500000   
 

197000
0 38 % 

Loppa Spring Water AS 648000   195000     
 

843000 16 % 
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Barents Nord AS 425000         
 

425000 8 % 

Thomassen AS 790000         
 

790000 15 % 

Rolf Tore Eriksen *         1100000 
 

110000
0 21 % 

  1933000 1400000 195000 500000 1100000 
 

512800
0 

 

         Andei i % 38 % 27 % 4 % 10 % 21 % 
   

         *Registrert i Alta, søker bor i Loppa. 
       

 

 

14.6 Tilskudd fra Samisk Utviklingsfond. 

 
Tilskudd fra Samisk utviklingsfond. 
 

 2008 2009 2010 

Tilskudd   336000  
    

 
 
Det er fortsatt få som søker om lån og tilskudd fra Samisk Utviklingsfond.  Administrasjonen 
opplyser om muligheten til å søke SUF og er også behjelpelig med å søke SUF.  
 
 

14.7 Tilskudd til grunnlagsinvesteringer. 

 
Ingen søknader er registrert i 2011 
 

15. BUDSJETT OG REGNSKAP. 

 
   
Kommer til møtet.  
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16. Informasjon 

 

17. Eksternt samarbeid. 

 
Det er etablert en god kontakt mot Origo i Alta bl.a. gjennom Per Buvik sin medvirkning i programmet. 
Det er gitt innspill til VFR sin Felles tiltaksplan 2010. 
 
 
Høgskole, videregående skole og forskningsmiljøer er det liten kontakt med.  
 

18. Kritiske suksessfaktorer 

 

18.1 Overordnet kommunal planlegging. 

 
Overordnet kommunal planlegging er igangsatt i 2011. 
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Handlingsplan for 2012 

 

BAKGRUNN 

Denne planen følger opp strategiplanen for 2011 – 2012 og beskriver tiltaksdelen for 2012. 
Dette er også det siste året i en omstillingsperiode som startet i 2007. Selv om dette er siste 
år i programperioden vil det være en rekke utfordringer som ikke er løst og denne 
handlingsplanen legger ikke opp til noen avslutning på næringsutviklinga i kommunen. Det er 
derfor viktig at Loppa kommune finner fram til en organisering som kan videreføre 
omstillingsarbeidet.  

 

VISJON OG MÅLSETTING FOR 2011 OG 2012 

 

 Visjon  - Utvikle et robust næringsliv i Loppa 

 

 Mål    -  Stabilisere folketallet på ca. 1100 innbyggere 

 

 Delmål - Skape 40 nye arbeidsplasser 

- Derav minst 15 kvinnearbeidsplasser 

- Sikre en akseptabel infrastruktur i Vestre Loppa 

 

 

Dette skal vi oppnå ved: 

 Fortsette satsingen på utviklingen av ”leverandørindustrien mot oppdrettsnæringen” 

og ”reiselivsnæringa”. 

 Slå ring rundt personer med evne og vilje til å utvikle eksisterende bedrifter eller 

skape nye bedrifter. 

 Iverksette tiltak for å redusere innpendlingen til Loppa. 

 Iverksette tiltak for økt bolyst i Loppa. 

Et robust næringsliv kjennetegnes ved lønnsomme og attraktive bedrifter og godt 

verdiskapingsmiljø. Indikatorer for å måle bedriftene kan være lønnsomhet, omsetning, 

markedsutvikling, innovativ aktivitet, antall arbeidsplasser for kvinner og menn. 
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2012 – Styrking av eksisterende bedrifter  

Det er viktig at eksisterende bedrifter blir enda mer lønnsomme og at bedrifter med 
potensial for vekst tar ut dette potensialet. Kommunen har mulighet til å få 3-5 bedrifter 
med over 20 ansatte innen 5 år. Det er derfor viktig at det arbeides godt med det lange 
perspektivet i omstilling og næringsutvikling de nærmeste årene. 

Reiselivsnæringa har tradisjonelt lav lønnsomhet. Bedriftene i Loppa som satser på sjøfiske 
opplever at sesongen som for 3 år siden var 3 måneder er i ferd med å øke til 5 – 6 måneder. 
Det bør være en inspirasjon for bedriftene å arbeide i et slikt marked og det er viktig at dette 
fører til bedre lønnsomhet i bedriftene. 

Oppdrettsnæringa kan med dagens lokaliteter tilnærmet doble sin produksjonskapasitet i 
Loppa. Dette vil føre til ca. 25 nye årsverk for å drifte lokalitetene og gi leverandørindustrien 
i Loppa muligheter for vekst og økt lønnsomhet. 

Det er viktig at satsingen på kompetanseheving fortsetter i mange år framover. Skal 
bedriftene lykkes må de rekruttere arbeidstakere utenfra med riktig kompetanse. I tillegg må 
det drives kompetanseheving i bedriftene.  

Dersom Loppa kommune skal få flere innbyggere som både er med på å utvikle bedriftene 
og samfunnslivet, er det avgjørende at de som arbeider i Loppa blir boende i Loppa. Det må 
bygges flere boliger, det må bli attraktivt å leie ut hybler og boliger, og det må lønne seg å 
pusse opp/bygge ut eksisterende boliger.  På kort sikt er det viktig at kommunen bidrar til å 
få i gang bygging av nye boliger, mens på lang sikt er det viktig å få på plass et mer 
selvdrevet boligmarked. 

Loppa kommune må bry seg om at bedriftene rekrutterer personer som vil bo i Loppa og at 
andelen kvinner som rekrutteres til privat sektor blir langt høyere enn i dag. Det viktigste blir 
likevel å ta godt imot de som ønsker å arbeide og bo i kommunen. Det settes store krav til et 
godt vertskap når personer fra ulike land skal bosette seg og trives i Loppa. Dette må bli et 
prioritert område i årene framover. Alle tiltak og engasjement som gjør at personer trives 
som innflyttere til Loppa, vil virke positivt for bedriftene og på den videre 
samfunnsutviklinga i kommunen. 
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ADMINISTRASJON 

Programadministrasjonen har følgende hovedoppgaver: 

 Gjennomføre tiltakene i strategiplanen. 

 Saksbehandle søknader til næringsfondet. 

 Drifte programstyret. 

 Rapportere til kommunestyret. 

 Være aktiv overfor eksisterende næringsliv og motivere til vekst. 

 Kvalitetssikre utviklingsprosjekter i bedriftene dersom bedriftene ønsker det. 

 Slå ring rundt etablerere og personer/bedrifter som ønsker å etablere seg i Loppa. 

 Benytte eksterne nettverk for å skape vekst og utvikling i Loppa. 

 Samarbeide med næringsforeninga og utviklingslagene der dette er naturlig. 

 Samarbeide med kommuneadministrasjonen for å løse utfordringer for næringslivet. 

 Bidra til en organisering som sikrer at kompetansen fra omstillingsarbeidet blir i 

kommuneadministrasjonen. 

  

 

Tiltak 01/12 Administrasjon og gjennomføring av utviklingsprogrammet  

Prosjektmål:  Skape 15 nye arbeidsplasser 

 Derav 8 kvinnearbeidsplasser 

 Øke robustheten i eksisterende bedrifter 

 Iverksette prosesser som gir øket bolyst for gamle og nye 

loppaværinger 

Innhold Gjennomføre hovedoppgavene til omstillingsadministrasjonen 

Tidsplan 1.1.2012 – 31.12.2012 

Organisering Prosjekteier Loppa kommune 

Prosjektansvarlig Programstyret 

Prosjektleder Programadministrasjonen 
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Økonomi Omstill./annen nær.utv. Omstilling og annen næringsutvikling 

Budsjett Kr. 700 000,- 

 

 

 

STEDSUTVIKLING 

Kommunaldepartementet har et bolystprogram med en ramme på 32 mill. for 2012. 

Søknadsfist til departementet er 5. mars 2012. Søknaden skal først behandles i 

fylkeskommunen og de må ha søknaden ca. 15. februar. Vi ønsker å søke på et prosjekt 

knyttet til rekruttering og vertskap for nye innflyttere til Loppa. Prosjektet er godt tilpasset 

retningslinjene for tilskudd fra depertementet. 

Bergsfjord Utviklingslag har gjennomført en forstudie på stedsutviklingsplan i Bergsfjord. 

Omstilingsprogrammet ønsker å bidra til å sette tiltak som øker bolysten på stedet ut i livet. 

Vi iverksetter et forprosjekt på ”Øksfjord Strandpark”. Skal dette prosjektet kunne settes ut i 

livet vil det kreve et stort engasjement fra privatpersoner, lag og foreninger, bedrifter og 

Loppa kommune. Målet med prosjektet er å øke trivselen og selvbildet ved å gå sammen om 

et prosjekt som gjøre det triveligere for både lokalbefolking og besøkende i Øksfjord . 

 

Tiltak 2/12 Søke KRD om tilskudd til rekruttering og vertskap. 

Prosjektmål: Rekruttere arbeidskraft og bli godt vertskap for de nye innbyggerne i 

kommunen.   

Innhold Lage søknad til KRD. 

Tidsplan 20.01 – 15.02 

Organisering Prosjekteier Loppa kommune 
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Prosjektansvarlig Omstillingsprogrammet 

Prosjektleder Programadministrasjonen 

Økonomi Omstill./annen nær.utv. Omstilling 

Budsjett Kr. 50 000 

   

 

Tiltak 3/12 Fullføre planene før Øksfjord Strandpark 

Prosjektmål: Skape samhold og entusiasme gjennom bygging av Øksfjord Strandpark 

Innhold Utarbeide tegninger, avklare grunneierrettigheter og kostnadsberegne 

tiltaket. 

Tidsplan  

01.01.12 – 15.06.12 

Organisering Prosjekteier Loppa kommune 

Prosjektansvarlig Omstillingsprogrammet 

Prosjektleder Programadministrasjonen 

Økonomi Omstill./annen nær.utv. Omstilling 

Budsjett Kr. 100 000,- 
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INFRASTRUKTUR 

Omstillingsprogrammet utformet et forslag til støtte for å opprettholde dagligvarebutikkene 

og salg av drivstoff i ytterkantene av Loppa. Dette ble vedtatt i kommunestyret og tiltakene 

skal gå over 2 år skal finansieres gjennom omstillingsprogrammet. Dette er siste år i 

programmet. 

Loppa Springwater AS har arbeidet svært seriøst med kommersialisering av vann fra 2 

grunnvannskilder i Nuvsvåg. Dette arbeidet fortsetter og de ønsker å få oversikt over 

størrelsen på grunnvannsforekomstene knyttet til kildene. 

 Grunnvannsforekomstene i Nuvsvåg kan, dersom de er store nok, også skape grunnlag for 

smolt /storsmoltproduksjon. For å avklare de samlede grunnvannsforekomstene vil vi 

gjennomføre undersøkelser med georadar i 2012. Disse undersøkelsene må følges opp med 

grunnboringer for å kunne beregne mengden grunnvann i området og avgjøre om området 

er egnet for smolt/storproduksjon.    

 

Tiltak 4/12 Sikre kritisk service i utkantene av Loppa kommune. 

Prosjektmål: Sikre private servicetilbud i  Nuvsvåg, Bergsfjord og Sør-

Tverrfjord/Sandland 

Innhold Beskrevet  i notat  ”Infrastruktur og kritisk service i  Loppa  kommune”. 

Tidsplan 01.01.12- 31.12.12 

Organisering Prosjekteier Bedriftene 

Prosjektansvarlig Programadministrasjonen 

Prosjektleder Programadministrasjonen 

Økonomi Omstill./annen nær.utv. Omstilling og annen næringsutvikling 

Budsjett Kr 225.000 
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Prosjektene skal parallellfinansieres med Merkur-programmet. Kommunal finansiering 

forutsetter at prosjektene også får støtte fra Merkur-programmet. 

 

TILTAK 05/12 Vurdere grunnvannsforekomstene i Nuvsvåg    

Prosjektmål: Få en vurdering av mulige steder for boring etter grunnvann for å 

kartlegge de samlede grunnvannsforekomster i Nuvsvåg. 

Innhold Gjennomføre undersøkelser med georadar for å kunne gjennomføre 

presise grunnboringer i Nuvsvåg. Dette er avgjørende for å kartlegge 

grunnvannsforekomsten til lavest mulig kostnad. 

Tidsplan 01.06.1 – 01.10.12 

Organisering Prosjekteier Loppa kommune 

Prosjektansvarlig Omstillingsprogrammet 

Prosjektleder Programadministrasjonen 

Økonomi Omstill./annen nær.utv. Omstilling 

Budsjett Kr. 155 000,- 

 

 

 

NÆRINGSUTVIKLING 

Mål: Skape 40 nye arbeidsplasser – derav 15 kvinnearbeidsplasser – i 2011 og 2012. 

Det er tidligere understreket hvor viktig det er at Loppa får flere bedrifter med mer enn 20 
ansatte og sunn økonomi. For Polarfeed Sales AS og Frydenbø Øksfjord Slipp og Mek AS vil 
2012 bli spesielt viktig. Polarfeed Sales AS kan bli landets største bedrift på produksjon av 
økologisk for. Dersom de i tillegg lykkes med salg av andre typer spesialfor/basisfor, er det 
opp til bedriften å vise at de klarer å håndtere denne veksten. Utbyggen av bygninger og ny 
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slipp ved Frydenbø Øksfjord Slipp og Mek AS har tatt noe tid. Prosjektet er blitt langt mer 
omfattende enn det som først ble planlagt og det er avgjørende at de lykkes med 
finansieringen hos Innovasjon Norge. Det er ingen selvfølge at bedriftene lykkes så vi ønsker 
dem lykke til i dette nøkkelåret. 

Begge disse eksemplene understreker at vekst og industrialisering tar tid og at både 
bedriftene og vi som jobber med tilrettelegging arbeider i et langsiktig perspektiv.  

Vi er ikke tilfreds med satsinga på kompetanseheving i 2012. De bedriftsinterne prosjektene 
på kompetanseheving har god fokus. Vi savner derimot at kompetanseheving blir en større 
del av den daglige drifta i alle bedriftene i kommunen.  

Arbeidet med å få flere kvinner inn i privat sektor er en stor utfordring. Direktør Helena i 
Sibelco på Stjernøya sa: ”Jeg skjønner ikke at kvinner jobber usikre og i dårlig betalte yrker 
når de kan få sikre og godt betalte jobber hos oss”.  

Loppa kommune har inngått samarbeidsavtaler med Grieg Seafood Finnmark AS og 
Mainstream Finnmark AS. Vi har besøkt Sibelco Nordic AS og blitt enige om å gjøre det 
samme med dem. Vi vil følge dette opp med avtaler med de største bedriftene som det er 
naturlig å jobbe i når du bor i Loppa. 

Vi har et godt stykke igjen før vi kan snakke om et robust næringsliv, men vi mener vi mener 
vi er på riktig vei.   

 

HAVBRUK 

Lokalitetene for produksjon av laks har fortsatt et potensial som ikke er utnyttet. Drifta av 
lokalitetene vil også bli noe endret og det blir lagt vekt på å hindre sykdomspredning og 
lusspredning. I løpet av 2012/13 vil antall ansatte på lokalitetene øke fra 4 til 10 personer i 
Vestre Loppa og fra 22 til over 30 personer i Øksfjorden. Behovet for kjøp av tjenester vil 
også øke og i løpet av våren vil Finnmark Havbruksselskap AS (Grieg eier 49 %) være i 
drift.(Snakk med Kjetil). 

Grunnlaget for at Vassdalen Industriområde ble bygd var ønsket om å få mer 
leverandørindustri til oppdrettsnæringa til Loppa. Grieg ønsket at vi bygget området for å 
bygge et notbøteri på området og ev. knytte annen aktivitet opp mot området. I øyeblikket 
har Grieg stanset planene med notbøteri med begrunnelse i at det er stor usikkerhet på om 
dagens nøtter skal brukes i framtiden eller om det skal brukes PVC merder som rengjøres på 
plassen og kan stå 10 – 15 år i sjøen. De understreker at de gjennomfører forsøk med denne 
type nye merder og at de enda ikke har konkludert. De har kontakt med en internasjonal 
samarbeidspart som ønsker å være med i prosjektet. 

For Loppa kommune er det viktig å få en stabil aktivitet med flest mulig arbeidsplasser på 
området. Vi har fått innspill fra Grieg på utvikling av et logistikksenter men vil sjekke ut ulike 
alternativer før vi tilrår bruk av området. 
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I dag benytter Frydenbø Øksfjord Slipp og Mek AS flytekaia og kan gjennomføre reparasjoner 
uten å ta båtene inn i hallen. 

 

 

. 

Tiltak 6/12 Etablere sjørettet aktivitet på Vassdalen Industriområde 

Prosjektmål: Etablere aktivitet og arbeidsplasser på Vassdalen Industriområde. 

Innhold Avklare hvordan Vassdalen Industriområde kan utvikles for å skape flest 

mulige varige arbeidsplasser. 

Tidsplan 01.04.12 – 01.12.12 

Organisering Prosjekteier Omstillingsprogrammet 

Prosjektansvarlig Omstillingsprogrammet 

Prosjektleder Programadministrasjonen 

Økonomi Omstill./annen nær.utv. Omstilling 

Budsjett Kr. 100 000,- 
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FISKERI 

Fiskebruket i Bergsfjord har vært i drift i 2011 men har en urovekkende nedgang mottatt 
kvantum. Kvotene og antall båter i Bergsfjord er også blitt redusert. Mottak og salting av sei 
har vært hovedsatsingsområdet og bedriften. Klippfiskproduksjon startet i Øksfjord i 2011 og 
foredler blant annet den salte seien fra Bergsfjord.  

Vi har tidligere satt av penger til støtte til fiskemottak uten at disse har vært benyttet. 
Fiskerne i Øksfjord /Nuvsvåg leverer til mottak i Hasvik eller Kvænangen. 

Vi har forsøkt å opprette praksisplasser på flere fartøy uten å lykkes. De større båtene ønsker 
lærlinger og vi har ikke aktuelle kandidater. Vi kan uansett bidra med del finansiering dersom 
noe av dette blir aktuelt. 

Vi har bidratt til finansiering av et moderne fiskefartøy i januar 2012. Dessverre ble handelen 
annullert etter at båten var finansiert. Vi håper de aktuelle fiskerne går videre med kjøp av 
ny båt. Vi vil selvsagt bidra i finansieringen dersom det er ønskelig.  

 

 

REISELIV 

Den positive utviklingen i bedriftene som satser på turistfiske har fortsatt med ca. 12 000 
overnattingsdøgn i 2011 og det er forventet lignende tall for 2012. Med utvidelsen av 
sesongen ligger det gode muligheter for å skape lønnsomhet i en næring som sliter med 
dette. 

Vi fikk ikke gjennomført vårt planlagte fellesprosjekt i 2011, men vil forsøke å gjennomføre 
dette i år. 

Tiltak 7/12 Gjennomføre en forstudie på ”Bedriftsnettverk” for turistfiskebedriftene. 

Prosjektmål: Skape bedre lønnsomhet gjennom å forlenge sesongen og redusere 

provisjonskostnadene på salg. 

Skape felles retningslinjer i forhold til lovverk og etikk på drifta av 

selskapene. 

  

Innhold Gjennomføre dette over 2 samlinger med prosessledelse og 2-3 eksterne 

foredragsholdere. 
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Tidsplan 15.09.12 – 01.12.12 

Organisering Prosjekteier Bedriftene 

Prosjektansvarlig Programadministrasjon 

Prosjektleder Innleid hjelp 

Økonomi Omstill./annen nær.utv. Omstilling 

Budsjett Kr. 10 000,- 

 

Tiltak 8/12 Opprettholde informasjonen om Loppa ved E6 

Prosjektmål: Informere bilturistene som reiser langs E 6 om mulighetene i Loppa 

Innhold Dele ut informasjonsfolder og snakke med turistene 

Etablere storskjerm med informasjon om Loppa 

Tidsplan 01.06.11 – 31.08.11 

Organisering Prosjekteier Omstillingsprogrammet 

Prosjektansvarlig Programadministrasjonen 

Prosjektleder Programadministrasjonen 

Økonomi Omstill./annen nær.utv. Annen næringsutvikling 

Budsjett Kr. 40 000,- 
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Tiltak 9/12 Delta i nasjonal profilering av ”Din Tur” bedriftene 

Prosjektmål: Markedsføre turistfiskebedriftene i Loppa 

Innhold Delta i Din Tur sin nasjonale reklamekampanje for å få kunder til 

turistfiskebedriftene. 

Tidsplan Første halvår 2012 

Organisering Prosjekteier Omstillingsprogrammet 

Prosjektansvarlig Programadministrasjonen 

Prosjektleder Programadministrasjonen 

Økonomi Omstill./annen nær.utv. Annen næringsutvikling 

Budsjett Kr. 35 000,- 

 

 

 

KOMPETANSE  

Det er viktig at det utvikles et robust næringsliv i Loppa kommune. Lav lønnsomhet og dårlig 
konkurransekraft vil alltid føre til ustabile arbeidsplasser. Kompetanseheving i bedriftene og 
rekruttering av kompetent arbeidskraft til bedriftene er avgjørende når Loppa kommune skal 
bygge et robust næringsliv. 

Vi skal arbeide for å øke deltakerantallet på kompetansehevende kurs som 
etablereropplæring, lederopplæring, fagbrev og andre kompetansetiltak. Vi skal også utvikle 
kunnskap om hvordan vi skal rekruttere personer med kompetanse som etterspørres i 
næringslivet i Loppa. 
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Tiltak 10/12 Gjennomføre kompetansehevende tiltak i minimum 15 bedrifter.  

Prosjektmål: Få kompetanseheving til og bli en del av drifta i bedriftene.  

Innhold Stimulere til at flere bedrifter gjennomfører kompetansehevende tiltak.  

 

Tidsplan 01.01.2012 – 31.12.2012 

Organisering Prosjekteier Omstillingsprogrammet 

Prosjektansvarlig Programadministrasjonen 

Prosjektleder Vil variere 

Økonomi Omstill./annen nær.utv. Omstilling 

Budsjett Kr. 150 000,- 

 

 

 

Tiltak 11/12 Norskkurs for arbeidsinnvandrere i Bergsfjord og Øksfjord. 

Prosjektmål: Gi tilbud på 50 timers norskkurs til innvandrere som ikke har krav på gratis 

norskopplæring. Minimum 3 deltakere. 

Innhold  Norskkurs i Bergsfjord for innvandrere i området Sandland, Sør-

Tverrfjord og Bergsfjord.  

 Norskkurs i Øksfjord for innvandrere i området Nuvsvåg og 

Øksfjord. 
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Tidsplan 01.09.2012 – 01.12.2012 for begge kursene 

Organisering Prosjekteier Loppa kommune 

Prosjektansvarlig Programadministrasjonen 

Prosjektleder Oppvekst og kultursjef 

Økonomi Omstill./annen nær.utv. Annen næringsutvikling 

Budsjett Kr. 60 000,- 

 

 

Tiltak 12/12  Gjennomføre motivasjonsseminar for kvinner.  

Prosjektmål: Motivere kvinner til å starte egen bedrift eller velge utradisjonelle yrker. 

Innhold Motivere kvinner til å jobbe med gode ideer for ev. å kunne starte egen 

bedrift. Motivere kvinner til spennende jobber i privat sektor. 

Tidsplan 01.04.12 – 20.06.12 

Organisering Prosjekteier Omstillingsprogrammet 

Prosjektansvarlig Programadministrasjon 

Prosjektleder Innleid 

Økonomi Omstill./annen nær.utv. Omstilling 

Budsjett Kr. 50 000,- 
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INFORMASJON 

Befolkningen i Loppa kommune skal informeres om status og fremtidsutsikter på 
næringsutviklingen i kommunen og de muligheter dette gir i arbeidsmarkedet. Det er viktig 
at de som bor i kommunen og de som kan tenke seg å flytte til Loppa har nødvendig 
informasjon for å bestemme seg for å bli i kommunen, rekruttere folk til kommunen eller 
selv flytte til kommunen.  

Informasjonen skal også omfatte de offentlige arbeidsplassene siden det ofte er 2 personer 
som må skaffes arbeid når en familie skal flytte. 

Loppa kommune kan tilby svært gode kommunale tjenester for barnefamilier.  Dette bør 
markedsføres langt bedre enn i dag og er ofte avgjørende når en familie vurderer og flytte. 

Loppa kommune har i dag innbyggere fra over 20 nasjoner. Denne utviklingen vil fortsette og 
det er viktig at også denne gruppen bosetter seg i kommunen. Dette er en viktig målgruppe 
for informasjonen fra kommunen.  

 

Tiltak 13/12 Informasjon om næringslivet og fordeler ved å bo i Loppa til befolkningen, 

næringslivet og personer som kan tenke seg å jobbe i kommunen. 

Prosjektmål: Informere innbyggerne i Loppa, utflyttede loppaværinger og andre som 

kan tenke seg å bo i Loppa om status på næringslivet i kommunen og de 

muligheter som er og kommer i jobbmarkedet i kommunen.  

Innhold  Kartlegge kompetanse og antall på arbeidsplasser i Loppa som ikke 

besittes av personer som bor i Loppa.  

 Kartlegge behovet for arbeidskraft i Loppa de neste 3 år. 

 Markedsføre kvaliteten på de kommunale tjenestene i kommunen. 

 Andre forhold som gjør det fint å bo i Loppa. 

 Utvikle informasjon som kan benyttes på kommunens 

hjemmesider, turistinformasjonen, av næringslivet og deles/sendes 

ut som papirversjon. 

 Distribuere informasjonen til målgruppene. 

Tidsplan 01.04.12 – 01.10.12 

Organisering Prosjekteier Loppa kommune 
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Prosjektansvarlig Omstillingsprogrammet 

Prosjektleder Programadministrasjon 

Økonomi Omstill./annen nær.utv. Omstilling og annen næringsutvikling 

Budsjett Kr. 200 000,- 

VIDEREFØRING AV OMSTILLINGSPROGRAMMET 

Omstillingsprogrammet er inne i sitt siste år og har vært gjennomført over 2 perioder. Første 
periode var fra 2007 til og med 2010. Andre periode var i 2011 og 2012. I praksis kom ikke 
arbeidet i gang før våren 2008. Det har vært et skifte av leder av omstillingsprogrammet i 
perioden, mens næringskonsulenten har vært med i programadministrasjonen i hele 
perioden. Grovt sett kan arbeidet oppsummeres som: 

- Involvering av befolkningen og næringsliv  
- Satsing på ideer/bedrifter med potensial for vekst 
- Satsing på kompetanseheving 
- Satsing på å få de som arbeider i Loppa til å bo i Loppa 

Selv om en rekke tiltak er gjennomført og at hovedmålene er delvis oppnådd (det er skapt 
arbeidsplasser og befolkningsreduksjonen er stoppet opp). Det gjenstår det mye arbeid og 
mange utfordringer må løses før Loppa kommune kan friskmeldes.  

 Leverandørindustrien til oppdrettsnæringa har store utfordringer (oppbygginga av 
Frydenbø Øksfjord Slipp og Mekk AS, Polarfeed Sales AS og utvikling av Vassdalen 
Industriområde). 

 Kartlegging og utvikling av vannressursene i Nuvsvåg (mot kildevann eller settefisk 
ev. begge deler). 

 Nye tiltak mot fiskeri, kommunikasjon og maritime næringer (infrastruktur i 
kommunen, sikre fiskebruk, vekst i rederiene, skipsekspedisjonen med mer). 

 Utvikling av reiselivet (fisketurismen, nye reiselivsområder). 

 Flere kompetansehevingstiltak (kurs, konferanser, bedriftsintern opplæring, 
tradisjonelle utdanningsveier). 

 Få boligmarkedet i kommunen til å fungere bedre (bygge nye boliger, få eksisterende 
boligmarked til å fungere). 

 Få de som arbeider i Loppa til å bo i Loppa (bolystprosjekter, kvinneprosjekter, 
norskopplæring, godt vertskap for de som flytter til Loppa). 

For Loppa kommune vil det være avgjørende at det er tilstrekkelige ressurser og nødvendig 
kompetanse i kommunen til å arbeide videre med disse utfordringene de neste 2 – 4 år. Når 
en skal videreføre omstillingsarbeidet bør det i et minimum diskuteres i slikt tidsperspektiv. 
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SLUTTRAPPORT  

Omstilingsprogrammet skal avsluttes med en sluttrapport etter en mal som er utarbeidet av 
Innovasjon Norge. Rapporten skal også si noe om: 

 Fra omstillingsorganisasjon til utviklingsorganisasjon etter omstillingsperioden 

 Fremtidig organisering 

 

 



 
 
 
 

19 

BUDSJETT 2011 

 
Kostnader:       

  Prosjekt     

Handlingsplanen nr Prosjektnavn Budsjett(kr): 

        

Administrasjon 1 Administasjon og utviklingsarbeid 700000 

Stedsutvikling 2 Søke KRD om tilskudd til rekruttering  50000 

  3  Fullføre planene for Øksfjord Strandpark 
              
100000 

     Infrastruktur 4 Sikre kritisk service i utkantene av Loppa 225000 

  5 Vurdere grunnvannsforekomstene i Nuvsvåg  155000 

    
 

  

Næringsutvikling       

Havbruk 6 Etablere aktivitet på Vassdalen Industriområde 100000 

Fiskeri 
   Reiseliv 7 Forstudie  "Bedriftsnetverk" for turistfiskebedriftene 10000 

  8 Opprettholde  turistinfo om  Loppa  ved E6 40000 

  9 Nasjonal  profilering av "DinTur " bedrifene 35000 

        

Kompetanse 10 Gjennomføre komp.tiltak i min. 15 bedrifter 150000 

  11 
Norskkurs for arbeidsinnvandrere i Bergsfjord og 
Øksfjord 60000 

  12 Gjennomføre motivasjonsseminar for kvinner 50000 

  
     
           

Informasjon 13 Info om næringslivet  2000000 

  
   

    
SUM HANDLINGSPLANEN     1875000 

    Næringsfond  
 

Avsatt til næringsfond i 2012 1125000 

Loppa kommune  Næringskons - adm.  og utv arbeid  602000 

Sum utgifter     3602000 

    Finansiering 
 

Finnmark  fylkeskommune  3000000 

  
Loppa  kommune  602000 

Finansiering i  alt    3602000 

    Overført fra omstilling 2011 ? 

Ikke utbetalte tilsagn fra næringsfondet 2011 ? 
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D R Ø F T N I N G S G R U N N L A G  F O R  R U L L E R I N G  A V  K O M M U N E P L A N E N  

Planstrategi for Loppa kommune 2012-2015 
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1 PLANSTRATEGIENS FORMÅL 
Loppa kommune skal nå i gang med utarbeidelse av kommuneplan. I denne prosessen er kommunal 

planstrategi et verktøy med det formål å klargjøre hvilke planoppgaver som bør startes opp eller 

videreføres i den nye kommuneplanen. Planstrategien er ikke en plan hvor man tar stilling til mål og 

strategier, men en arena for å drøfte behov og utviklingstrekk i kommunen. Ved å definere 

kommunens planbehov kan man gjennom tidlig prioritering effektivisere den videre planprosessen. 

På denne måten sørger man for at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer 

omfattende enn nødvendig. Bestemmelsene om kommunal planstrategi er nedfelt i plan- og 

bygningsloven § 10-1, og i følge denne bør strategien inneholde: 

 Redegjørelse for utviklingstrekk og utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og miljø 
 Drøfting av hovedtrekkene i en langsiktig arealstrategi slik at det blir sammenheng mellom 

samfunnsutviklingen og arealbruk 

 Vurdering av sektorenes planbehov 
 Vurdering av prioriterte planoppgaver og revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og 

arealdel 
 

Strategien skal vedtas i kommunestyret hver valgperiode, senest et år etter konstituering. Gjennom 

strategien vil man da kunne vurdere behovet for rullering av kommunens planer.  

Planstrategien skal utrede: 

1. Status, utviklingstrekk og trender 
2. Hovedutfordringer og muligheter 

 
Kommuneplanen skal utrede: 

3. Hvor vi vil – mål 
4. Hva som skal til for å komme dit – strategier 

 
Kommuneplanen er langsiktig, og det er viktig med kontinuitet i kommunens langsiktige planlegging. 

Kommuneplanen skal inneholde en arealdel og en samfunnsdel. Det er hensiktsmessig å legge 

føringene for samfunnsdelen først, slik at arealdelen blir en konsekvens av denne. Ved å definere 

hvilken samfunnsmessig utvikling man ønsker i kommunen vil man kunne lage en langsiktig arealplan 

som retter seg etter dette. Planstrategien er et verktøy for å legge føringene for hvilke elementer 

som skal prioriteres i samfunnsdelen, og følgelig også arealdelen av kommuneplanen. Videre vil det 

vurderes hvilke sektorplaner som skal videreføres, oppdateres eller utarbeides innenfor 

planperioden. 

Kommunens sektorplaner bør være utarbeidet i henhold til kommuneplanens samfunnsdel, slik at 

man får en sammenheng i utviklingen fremover. Måloppnåelse krever ofte langsiktig innsats. Det er 

derfor viktig at kommuneplanen blir et godt styringsdokument, som kan styre kommunen, som 

samlet organisasjon, mot målene. 

Kommunens hovedoppgaver er å være samfunnsutvikler og tjenesteyter, og disse rollene henger tett 

sammen. Det er viktig at kommunen gjennom aktiv samfunnsutvikling jobber for å møte 

tjenestebehovene. Tilflytting, utdannelsesnivå og helsetilstand er eksempler på forhold som  
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kommunen kan påvirke. Dette er forhold som har betydning for etterspørsel etter kommunale 

tjenester, og en positiv utvikling kan redusere framtidens tjenestebehov. 

Grunnlaget for vurderingene i planstrategien er basert på statistikk og prognoser (SSB), årsmelding 

og handlingsplan fra omstillingsprogrammet, samt innspill fra sektorlederne i kommunen. Varsling 

om oppstart er annonsert i Altaposten og Finnmarks Dagblad. Varslingsbrev med informasjon om 

mulighet for innspill er jf. plan- og bygningsloven § 10-1 sendt til statlige og regionale organer, samt 

nabokommuner. For å legge opp til lokal medvirkning er varslingsbrev også sendt til lokale lag og 

foreninger. Videre er strategien diskutert i ”utvalg for teknisk plan og næring” (TPN) og 

”levekårsutvalget”, før TPN vedtok å legge dokumentet ut til offentlig ettersyn. Endelig vedtak er 

gjort av kommunestyret. I utarbeidelsen av planstrategien er det tatt høyde for nasjonale og 

regionale forventninger. 

I de kommende planperioder vil planstrategien rulleres hvert fjerde år. Man vil da ta stilling til 

omfanget av planbehovet, slik at hele eller deler av kommuneplanen kan revideres etter behov. Bruk 

av planstrategi som verktøy vil dermed effektivisere planarbeidet, og gjøre det mer oversiktlig. 

Loppa kommune har ikke noen fullstendig kommuneplan fra tidligere. Det har aldri vært 

utarbeidet noen samfunnsplan, og arealplanen som foreligger gjelder perioden 2002-2005. Slik 

status er i Loppa kommune nå vil det altså være nødvendig å prioritere utarbeidelse av en helhetlig 

kommuneplan. Derfor vil planstrategien i denne omgang være et dokument som gir oversikt over 

situasjonen i kommunen når det gjelder befolkning, sysselsetting, transport, folkehelse, 

kompetanse også videre, for på den måten å si noe om hvilke planoppgaver som bør prioriteres i 

kommuneplanen.  

  



6 

 

2 LOKALISERING OG DEMOGRAFI 

2.1 Beliggenhet 

 

Helt vest i Finnmark, helt nord i Norge ligger en liten kommune, blant alpine fjelltopper, under 

mektige isbréer, langt ute i havgapet. Med Lopphavet som transportvei og næringsgrunnlag, 

blikkstille speil eller frådende udyr. Som kommune i Norge har Loppa en geografi som byr på 

utfordringer, men også muligheter.  

 

 

          Kilde: www.norgeskart.no 

Kommunen grenser til Troms fylke og Kvænangen kommune i sør, Alta kommune i øst og Hasvik 

kommune i nord.      
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2.2 Befolkningsutvikling 

 

Loppa kommune har pr. 1. juli 2011 1075 innbyggere. Det har lenge vært en jevn nedgang i 

befolkningen. Nedgangen skyldes i hovedsak utflytting, men også fødselsunderskudd preger 

befolkningsstatistikken i kommunen. I følge prognoser fra SSB vil folketallet synke ytterligere, til 800 i 

2030. Følgene ser vi gjennom økning i antall eldre, og samtidig vil det bli reduksjon i resten av 

befolkningen. 

 

    Befolkning 2000-2010  

  2000 2002 2004 2006 2005 2010 

Barn og unge, 0-19 år 347 348 306 268 250 227 

0 år 19 15 14 10 6 2 

1-5 år 107 96 65 54 46 40 

6-15 år 170 179 169 150 143 136 

16-19 år 51 58 58 54 55 49 

Eldre, 67 år og eldre 242 241 231 235 220 224 

67-79 år 186 181 170 157 152 154 

80-89 år 48 55 56 72 61 64 

90 år og eldre 8 5 5 6 7 6 

Yrkesfør alder, 20-66 år 837 809 757 710 636 636 

Folkemengde totalt 1426 1398 1294 1213 1106 1087 

                             Kilde: SSB 

 

Folketilvekst 2000-2010 

      2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Fødselsoverskudd -4 4 -7 -2 -5 0 -18 -22 -14 -8 -2 

Netto innflytting -1 -27 -62 -34 -18 -44 -45 -22 -5 8 -8 

Folketilvekst -5 -23 -69 -35 -28 -53 -63 -44 -19 0 -9 

                                Kilde: SSB  

 

 

De neste årene står kommunen foran en utfordring når det gjelder en økende andel eldre i 

befolkningen. I følge SSB’s prognoser vil Loppa kommune i 2030 ha 260 personer over 67 år, mot 236 

i dag. Det vil si en økning på 24 personer, noe som kanskje ikke høres så drastisk ut, men det betyr 

likevel at tjenestebehovet vil øke. Virkelig drastisk blir det når vi ser at antallet personer i yrkesfør 

alder i samme periode vil synke fra 613 til 373. Hvis vi antar at prosentvis antall uføre vil bestå som i 

dag (ca 10 %), vil dette si at det er 336 yrkesføre igjen i hele kommunen. Dette betyr at den 

”produserende” gruppen blir mindre mens den tjenestetrengende delen av befolkningen blir større. 

Dette er en nasjonal trend, og det betyr at kommunenes inntektsgrunnlag blir påvirket negativt. 
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Fremskrevet folkemengde 2011-2030 

  
 

2011 2012 2014 2016 2018 2020 2030 

0-19 år 
 

229 224 219 198 181 171 146 

0 år 
 

11 8 8 8 8 7 6 

1-5 år 
 

26 28 35 42 40 40 30 

6-15 år 
 

135 127 103 90 86 78 76 

16-19 år 
 

57 61 73 58 47 46 34 

Yrkesfør alder, 20-66 år 
 

613 610 584 554 533 507 373 

67 år og eldre 
 

236 242 239 240 250 259 260 

Folkemengde totalt 
 

1078 1076 1042 992 964 937 779 

                          Kilde: SSB HHMH 

 

           Fremskrevet folketall 2010-2020 basert på grunnkrets 

   2010 2011 2012 2014 2016 2018 2020 

Øksfjord/Øksfjordbotn  
 

689 687 675 636 590 572 549 

Tverrfjord/Nuvsvåg  
 

160 159 158 150 145 138 132 

Bergsfjord  
 

128 126 125 120 115 115 113 

Sandland  
 

61 61 57 47 44 33 26 

Sør-Tverrfjord  
 

20 20 20 18 14 12 10 

Langfjordhamn 
 

11 11 10 9 7 5 4 

Skavnakk  
 
7 6 3 2 2 0 0 

Loppa øy  
 
6 5 2 1 1 0 0 

Brynilen  
 
5 4 2 1 1 0 0 

Sum  
1087 1078 1052 984 919 875 834 

                                         Kilde: SSB MMMM 

 

De viktigste utfordringene: 

 Dempe den negative utviklingen i folketallet 

 Øke andelen unge i befolkningen 

 Skape bærekraftige bygder 
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3 LEVEKÅR  

3.1 Om levekårene i Loppa 

Levekårssituasjonen i en kommune har til og med 2008 vært beskrevet ved hjelp av en såkalt 

levekårsindeks (SSB). Denne bygger på indikatorene sosialhjelp, dødelighet, uføretrygd, 

attføringspenger, arbeidsledige og overgangsstønad. Loppa scoret heller dårlig på denne statistikken, 

som nr 418 av 430 kommuner i Norge (2008). På grunn av metodiske svakheter brukes ikke lenger 

levekårsindeksen som mål. 

Det er også verdt å merke seg at denne indeksen ikke måler mer abstrakte verdier, som trygghet ved 

å bo i et lite samfunn, tidsbesparelse ved korte avstander, nærhet til friluftsområder og lignende, 

som man setter høyt i Loppa. Som eksempel kan nevnes at Høgtun skole, med en elevmasse på over 

80, praktiserer ”åpen skole”, noe som vil si at ingen dører er låst, at elevene kan spille ball i gymsalen 

eller gitar på musikkrommet i friminuttene. I et lite samfunn har man tillitt til hverandre, og man tar 

ansvar for hverandre. Slike verdier har mye å si for trivsel, som igjen gir seg utslag i god helse.  

Man kommer likevel ikke unna statistikken. Loppa kommune har blant annet en høy andel uføre. 

Kommunen er tjenesteyter, men også samfunnsutvikler. Hensikten med dette kapittelet er å legge 

grunnlaget for en samfunnsutvikling som vil påvirke tjenestebehovet i kommunen på en positiv måte.   

 

3.2 Oppvekst og utdanning 

3.2.1 Barnehage 

Det er to barnehager i drift i Loppa kommune. Disse ligger i Bergsfjord og Øksfjord, og begge har god 

kapasitet. I tillegg er det barnehage i Nuvsvåg, men så lenge antallet barnehagebarn er under 5 er 

denne ikke i drift. Det er full barnehagedekning i kommunen på den måten at de eksisterende 

barnehagene har plass til å motta det antallet barn som er bosatt i kommunen. I praksis er det likevel 

slik at det ikke er barnehagetilbud på alle steder i kommunen der det bor barn i barnehagealder. 

Kompetansemessig er det få av de ansatte som har pedagogisk utdannelse. 

             Antall barn i barnehagealder framskrevet 2020-2040 

  2011 2012 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

0 år 11 8 7 6 6 5 4 4 

1 år 2 11 7 6 6 6 4 4 

2 år 3 2 8 6 6 6 4 4 

3 år 8 3 8 6 6 6 4 4 

4 år 4 8 11 7 6 6 5 4 

5 år 9 4 4 7 6 6 5 4 

6 år 11 9 4 8 6 6 6 4 

Sum 48 45 49 46 42 41 32 28 
                                               Kilde: SSB LLML 

De viktigste utfordringene: 

 Skaffe relevant kompetanse 
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3.2.2  Skole 

 

Kommunal rapport har rangert1 skolene i norske kommuner, og her scoret Loppa-skolene som nr. 8 
på landsbasis, og best av Finnmarksskolene.  

I Loppa kommune er det fire skoler, og på alle skolene er det oppvarmet svømmebasseng. Skolene 

ligger i Øksfjord, Nuvsvåg, Bergsfjord og Sandland. I Øksfjord er det mulig å være LOSA-elev det 

første året på videregående. De påfølgende år må tas på videregående skole i Alta eller andre steder. 

 

      Antall elever i grunnskolen 1.-10. klasse 2002-2018  

Skole/År 2002/03 2005/06 2008/09 2011/12 2013/14 2015/16 2017/18 

Bergsfjord 15 19 19 25 24 19 17 

Høgtun 108 90 96 83 66 58 55 

Nuvsvåg 31 28 16 11 9 5 6 

Sandland 12 9 5 4 4 4 3 

Sum 166 146 136 123 103 86 81 

                                                                                                                                                                     Kilde: SSB 
 
 

I løpet av en ni års periode, fra 2002-2012, har det totale elevtallet i kommunen sunket med 43 

elever, fra 166-123. Med unntak av Bergsfjord skole, hvor det har vært en oppgang fra 15-25 elever, 

har det vært relativt jevn nedgang på alle skolene. Skoleåret 2011/2012 har Høgtun det høyeste 

elevtallet med 83, mens Sandland har lavest med 4. 

 

 

De viktigste utfordringene: 

 Relevant kompetanse og videreutdanning av personale 

 God pedagogisk kvalitet i undervisningen 

 Sikre godt psykososialt miljø 

 Skolen som holdningsskaper: stolthet over hjemstedet, sunne vaner, rekruttering til 
arbeidslivet 

 

  

                                                           
1
 Rangeringen ble gjort etter følgende kriterier: gjennomsnittlige grunnskolepoeng, elever per 

undervisningsrelatert årsverk, andel av undervisning av personale godkjent utdanning, netto driftsutgifter til 

grunnskoleundervisning per innbygger 6-15 år, andel ansatte i SFO med lærer-, førskole- eller fag utdanning i 

barne- og ungdomsarbeid. 
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3.2.3 Høyere utdanning 

 

I St.meld. nr. 16 (2006-2007) kommer det fram at det å fullføre videregående skole henger nøye 
sammen med foreldrenes utdanningsnivå. På landsbasis ser man at nesten 80 prosent av elevene og 
lærlingene med foreldre med lang høyere utdanning fullfører videregående opplæring på normert 
tid, mens dette gjelder for bare 30 prosent av elevene med foreldre med grunnskole som høyeste 
oppnådde utdanning. I Loppa kommune ser vi av tall fra 2009 at det er 31 % som har fullført 
videregående opplæring, mot 38 % i Finnmark og over 45,5 % på landsbasis. Disse tallene har vært 
jevne over flere år. 

                                                                       Andel elever med fullført videregående skole 

Det bør være et mål for Loppa 
kommune å tilrettelegge for økt 
gjennomføringsgrad i 
videregående opplæring. Allerede 
på ungdomskolen bør det 
fokuseres på hvilke 
yrkesmuligheter som finnes her, 
og det må tilrettelegges for gode 
forhold for lærlinger. Dette kan 
bidra til økt motivasjon for å 
gjennomføre videregående 
opplæring. Samtidig er det viktig 
at en stor del av ungdommene fra 
Loppa reiser ut, tar utdannelse og 
opplever andre steder i verden. Utfordringen blir å få disse til å komme tilbake. De vil kunne se 
Loppas muligheter med et nytt blikk, ha nye idéer og kunnskaper om hvordan man kan utnytte 
potensialet i Loppa. 

                                      Andel av innbyggerne med høyere utdanning 

Av Loppas innbyggere er det kun 
15 % som har høyere utdanning. 
Gjennomsnittet på landsbasis er 
21 %, mens i Finnmark har 18,5 % 
av befolkningen høyere 
utdanning. Det er en klar 
sammenheng mellom utdanning, 
sosioøkonomi og helse. Derfor 
bør utdanning være et 
satsningsområde i 
kommuneplanen. 

 

 

De viktigste utfordringene: 

 Legge til rette for økt gjennomføringsgrad i videregående skole; god informasjon om 
arbeidsmuligheter i hjemkommunen allerede på ungdomsskolen, tildeling av lokale 
lærlingplasser  
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Aktiv kontakt med utflyttet ungdom; vise hva som er positivt med å komme tilbake 

 

3.3 Helse 

Befolkningens helse er blant samfunnets viktigste ressurser. Å ivareta innbyggernes helse er en viktig 

oppgave for kommunen som tjenesteyter. Helsesektoren er den største i Loppa kommune. Som 

samfunnsutvikler er det viktig at kommunen jobber mot å redusere tjenestebehovet, gjennom 

forebyggende arbeid. 

En rekke faktorer er med på å legge grunnlag for befolkningens helse. Det er derfor viktig å involvere 

alle sektorer i arbeidet med å tilrettelegge for bedre folkehelse, og ikke avgrense arbeidet til kun å 

gjelde helsetjenestens profesjonskunnskap. 

Ny folkehelselov gjelder fra 1. januar 2012. Lovforslaget inneholder følgende hovedmomenter for 

hvordan kommunen kan ivareta befolkningens helse: 

- kommunen skal ta stilling til hvilke forhold vedrørende befolkningens helse som utgjør de 
viktigste utfordringene 

- oversikten over utfordringer skal være skriftlig 
- utfordringene skal synliggjøres i kommunens planstrategi 
- basert på dette skal kommunen sette mål for utviklingen, samt iverksette relevante tiltak 

 

Kommunen må kartlegge situasjonen i løpet av kommende periode, slik at disse utfordringene kan 

inkluderes i rulleringen av neste planstrategi. Folkehelseinstituttet og fylkeskommunen skal kunne 

bistå med kartlegging. 

 

Samhandlingsreformen 

 En stor forandring i kommunens helse- og omsorgstjenester kommer med samhandlingsreformen. 

Samhandlingsreformen skal gjennomføres gradvis fra 1. januar 2012, og være fullstendig innført i 

2016. Reformen innebærer at kommunene får vesentlig større innflytelse over de samlede 

helsetjenestene, og de får virkemidler til å utvikle de kommunale tjenestene.  

Pasienter vil bli skrevet ut tidligere fra sykehusene, og det vil bli kommunenes ansvar å fortsette 

oppfølgingen. Dette setter krav til fysisk kapasitet, kompetanse og tilgang til medisinsk utstyr. Det er 

nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på hvordan Loppa kommune selv best kan utvikle sine egne 

helsetjenester og kompetanse for å imøtekomme samhandlingsreformens utfordringer lokalt. 

En virkning av samhandlingsreformen er at kommunene skal ta større ansvar for forebyggende 

helsearbeid. Folkehelseloven gir retningslinjer for hvordan dette kan gjøres. En arbeidsgruppe som 

skal fremme forebyggende arbeid er nedsatt, og vil påbegynne sitt arbeid i første del av 2012. 

De viktigste utfordringene: 

 Kartlegging av befolkningens helse 

 Inkludere helseperspektivet i alle sektorer 

 Jobbe forebyggende mot befolkningen 
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3.3.1 Omsorg 

 

Helse- og omsorgsarbeidet i kommunen er det som per i dag sysselsetter flest i Loppa. 

Fremtidsestimater viser at det vil bli et økende behov for omsorgstilbud, samtidig som den yrkesføre 

andelen av befolkningen synker drastisk (kap. 2.1). Dette, sammen med inngangen av 

samhandlingsreformen, byr på utfordringer når det gjelder dekning av behov for kompetanse, utstyr, 

egnede boliger og sykehjemsplasser.  

I Øksfjord har sykehjemsavdelingen i dag 18 plasser disponible. Disse fordeler seg slik: 
 

- 9 langtidsplasser  
- 3 korttids-/ rehabiliterings-/ avlastningsplasser  
- 5 plasser på dementavdelingen  
- 1 sykestueplass  

 
Rommene som benyttes til korttidsopphold er ganske store. I perioder ligger 2 pasienter på ett rom. 

Per i dag venter 2 pasienter på langtidsplass, disse deler et korttidsrom. Det har over lengre tid vært 

overbelegg i avdelingen. Behovet for sykehjemsplasser vil være økende i årene fremover. 

 

    Estimert behov for sykehjemsplasser (25 % av befolkning over 80 år) 

  2011 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Sum 80+ 73 74 77 94 96 102 105 

Estimert behov 18 19 19 24 24 26 26 
                 Kilde: SSB 

I Øksfjord er det også omsorgsboliger. De nyeste (Nerstranda) er moderne og oppfyller kravene til 

universell utforming. Trygdeboligene har mangler når det gjelder krav til universell utforming, og har 

behov for utbedring.           

En utfordring i helsesektoren er avstandene i kommunen, og mangelen på veiforbindelse mellom 

bygdene. Kollektivtransportsystemet legger føringer for tjenestetilbudet, og begrenser mulighetene 

for å komme til behandling. I dag tilbys legetimer i Nuvsvåg, Bergsfjord og Sandland hver 14. dag, og 

øvrige steder én gang i måneden, ved behov. Tettere oppfølging av pasienter de siste årene har vist 

seg forebyggende, og det er svært viktig å opprettholde utekontorene samt oppsøkende arbeid. I 

tillegg til legekontoret har kommunen tre deltidsstillinger innen praktisk bistand i vestre Loppa, og én 

fulltids helsefagarbeider i Nuvsvåg. Arbeidsgruppa innen forebyggende helse bør vurdere tiltak som 

kan legges til disses stillinger.  

I 2011 ble det bygget et bofellesskap i Øksfjord, for personer med nedsatt funksjonsevne. Parkveien 2 

har universelt utformede leiligheter, fellesarealer og er døgnbemannet.     

Når det gjelder psykisk helse har man i Øksfjord et dagtilbud innen ruspsykiatri, hvor man har tilbud 

om trening, sosialt samvær, og hvor man lager mat sammen en gang i uken. Det bør her vurderes en 

mulighet for utvidelse av tilbudet, transport og oppfølging. Det jobbes tverrfaglig med psykisk helse i 

kommunen, fordelt mellom psykiatrisk sykepleier, fysioterapeut, helsesøster, sosiallærer og leder for 

omsorgsavdelingen. Psykiatriplanen må revideres. Viktige elementer som må inkluderes i revidert 

plan er forebyggende arbeid og ansvarsfordeling mellom de involverte i arbeidet. 
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De viktigste utfordringene: 

 Gjennom samfunnsutvikling og forebyggende arbeid redusere tjenestebehovet 

 Forberede møtet med økt andel eldre i befolkningen 

 Opprettholde utekontorene 

 

 

3.3.2 Rus 

I NAV Loppa er det nylig ansatt en ruskonsulent. Rusmiddelplanen i Loppa er for 2000-2004, og må 

rulleres i neste periode. Det vil være hensiktsmessig å inkludere den i kommuneplanens 

samfunnsdel, fremfor å la den bestå som kommunedelplan. De siste periodene er planen ikke rullert, 

slik hensikten var. Det som isteden er gjennomgått i hver periode er bevilgningsreglement. I rullering 

av planen er det viktig at man i tillegg tar opp samfunnsrelaterte problemstillinger, herunder 

utbredelsen av misbruk i kommunen, holdningsskapende arbeid og lignende.  

 

3.4 Kultur, idrett og friluftsliv 

Loppa folkebibliotek ble i 2009 kåret til årets bibliotek i Finnmark. Bibliotekstilbudet i Loppa er godt, 

med utlånsfilialer i Øksfjord, Nuvsvåg, Bergsfjord og Sør-Tverrfjord. Tilbudet tas godt imot av 

befolkning og turister, og bør opprettholdes. Ved diskusjon om mulig omdisponering av kommunens 

eiendommer, bør en vurdere om det er mulig å flytte filialen i Øksfjord til et mer sentrumsnært 

lokale. 

Samfunnshusene er bygdenes lokaler. Her kan man samles til fest, trening, kino, kafé og andre 

arrangementer som behøver et større lokale. Disse er viktige institusjoner i bygdene og må 

opprettholdes. 

I Loppa er det mange lag og foreninger som drives på frivillig basis. Engasjementet blant innbyggerne 

er stort, og enkelte bruker en stor andel av fritiden på å skape et godt fritidstilbud til andre. Et slikt 

engasjement er avgjørende for fritidstilbudet, som igjen er viktig for trivsel, bolyst og folkehelse. 

Kommunen må derfor vurdere hvordan det kan tilrettelegges for videre engasjement, ivaretakelse av 

det eksisterende tilbudet, samt videre utvikling.  

Utviklingslagene i Loppa jobber for en positiv utvikling i lokalmiljøene. De består av engasjerte 

personer som bor i det enkelte lokalsamfunn, og drives kun på initiativ fra disse personene. 

Kommunen bidrar økonomisk, men god aktivitet er avhengig av lokalt engasjement. Blant oppgavene 

som utviklingslagene har påtatt seg er tilrettelegging for friluftsliv, som merking av turstier, rydding 

av kratt der det tidligere har vært beitemark for å sikre fremkommelighet og utsikt, initiativ til 

ilandføringsplass for båter, også videre. De er også initiativtagere til mer helhetlige, lokale 

stedsutviklingsprosjekter. Jobben som utviklingslagene utfører er av lokalsamfunnsutviklende 

De viktigste utfordringene: 

 Forebyggende arbeid  
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karakter, ivaretar lokale interesser og fungerer på mange måter som talerør for befolkningen i 

bygdene. 

Innen idretten er det flere aktive lag. Fotball er den idretten som dominerer, samt langrenn 

vinterstid. Det kjøres opp skiløyper i Vassdalen, i Bergsfjord, Nuvsvåg ved de lokale idrettslagene. 

Barn og ungdom fra bygdene i vestre Loppa deltar sammen med ØiL på idrettsarrangementer utenfor 

kommunen. Dette er krevende transport- og tidsbruksmessig, men samtidig bidrar det til bedre 

kjennskap bygdene imellom. Det finnes ikke innendørs idrettshall i Loppa. Organisert trening 

innendørs foregår i skolenes gymsaler, som ikke egner seg godt til ballspill, og mangelen på 

innendørs hall hindrer turneringer i å kunne finne sted i Loppa. Likevel er det god oppslutning om 

fotball sommerstid og langrenn vinterstid. Det er også judotrening i Øksfjord. 

De siste årene har flere fått øynene opp for fjellsport. Fjellsportgruppa er relativt nydannet og utgjør 

en del av skigruppa til Øksfjord Idrettslag. Disse arrangerer toppturer vinterstid. Sommerstid legges 

det ut trimposter i Øksfjord, Bergsfjord, Nuvsvåg og Sandland i regi av lokale foreninger. Det er per i 

dag ikke mange merkede turstier i kommunen. Bergsfjord utviklingslag har gjort en god jobb i 

Bergsfjordområdet, og det er mulighet for å få til noe lignende andre steder i kommunen. Det finnes 

ikke noe godt, oppdatert turkart over områdene i Loppa. Dette er noe som kan jobbes med for å sikre 

tryggere ferdsel i naturen, samt øke tilgjengeligheten for naturområdene i kommunen. 

Av annen innendørs aktivitet har kommunen per i dag fire oppvarmede svømmebasseng, tilknyttet 

skolene. Her foregår barneidrett og svømming for voksne/eldre. 

Fysioterapeutene arrangerer innendørs trening i gymsalen på Høgtun for ungdomsgruppa, 

herretrimmen og dametrimmen. For de eldre er det et opplegg på Nerstranda. Her er det svært god 

oppslutning, og dette tilbudet er viktig for befolkningen i Øksfjord. 

Atletklubben driver med styrkeløft, og er Loppas nest største idrettslag. Lokalene de holder til i er 

også Øksfjords helsestudio, med vekter og annet trimutstyr. Tilsvarende trimrom finnes i Bergsfjord 

og Nuvsvåg. 

En rekke andre lag og foreninger gjør en viktig jobb for lokalt engasjement og fritidstilbud, og det er 

ikke hensiktsmessig å nevne alle her. Likevel må Sanitetsforeningen nevnes som en viktig bidragsyter 

til lokale arrangementer.  

På kulturskolen er det totalt 38 elever, og noen benytter seg av to tilbud. De fleste bor i Øksfjord, i 

tillegg til to elever i Bergsfjord. Kursene som tilbys: film, foto og redigering for 8.-10. klasse, drama 

for 2.-4. og 5.-10., aspiranter for 3.-10., piano for 4.-10., og band fra 6.-10. klasse. Det er viktig at 

elevene deltar på kursene i kulturskolen for å kunne opprettholde tilbudet. Med tanke på at Loppa er 

en liten kommune kan tilbudet i kulturskolen regnes som svært godt. Tilbudet vil alltid være avhengig 

av tilgjengelig kompetanse blant kulturskolens lærere. 

I Øksfjord er det bygdekino på samfunnshuset annenhver tirsdag. Selve gjennomføringen av 

visningen er nå overtatt av 10. klasse, som rullerer på å stille opp.  

De viktigste utfordringene: 

 Tilrettelegging for gode fritidstilbud 

 Godt samspill med utviklingslagene 
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3.5 Våre fysiske omgivelser  

Folkehelsen påvirkes også av våre fysiske omgivelser. Mulighet for å drive med de aktiviteter vi 

ønsker, trygg og enkel fremkommelighet, naturlige møteplasser, gode boliger og estetisk vakre 

omgivelser er med på å skape trivsel på et sted. 

For å sikre god fremkommelighet for alle må det legges til rette gjennom prinsippet om universell 

utforming. Universell utforming sikter mot å bedre tilgjengeligheten for alle og har særlig fokus på 

personer med nedsatt funksjonsevne. Dette inkluderer funksjonsnedsettelse knyttet til syn, hørsel, 

bevegelse, forståelse og følsomhet for miljøpåvirkning. Det dreier seg om tilgjengelighet til 

bygninger, utemiljø, produkter og andre viktige samfunnsområder. Universell utforming er en 

langsiktig nasjonal strategi for å bidra til å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle og forhindre 

diskriminering. Prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planlegging og kravene til 

det enkelte byggetiltak. 

Videre bør det sikres trygge fremkomstmuligheter for fotgjengere og syklister, og på den måten 

legges til rette for, og inspireres til, økt fysisk aktivitet og mindre trafikk. 

I det offentlige rom er det viktig med såkalte naturlige møteplasser. Det vil si steder man kan treffe 

andre i uformelle sammenhenger, som butikk, bibliotek, kafé, et torg eller park, lekeplass, tursti, eller 

samfunnshus. Kommunen bør medvirke til at slike funksjoner opprettes/opprettholdes. I arealplanen 

vil det være hensiktsmessig å planlegge for sentrumsutvikling i Øksfjord, med fortetting av slike 

funksjoner, slik at sentrum får en rolle som naturlig møteplass. I de andre bygdene har lokalbutikken 

og samfunnshuset en viktig funksjon i denne sammenheng. 

Befolkningssammensettingen i kommunen vil utvikle seg mot en større andel eldre, og dette betyr at 

behovet for store boliger vil bli mindre. Samtidig må det tilrettelegges gode boforhold for 

barnefamilier, da det vil virke tiltrekkende for en samfunnsgruppe som er viktige for kommunens 

fremtid. En gradvis endring av boligstrukturen må vurderes. 

Når det gjelder estetikk må kommunen sørge for vedlikehold av sine arealer, samt stille krav om det 

samme på privat grunn. ”Skrot og skrammel” skal ikke flyte rundt, bilvrak skal bort, gjerder 

vedlikeholdes, også videre. Ved å holde det pent rundt oss selv vises respekt til hverandre, stedets 

selvrespekt økes, og dette påvirker også trivselen.  

 

De viktigste utfordringene: 

 Aktiviteter, tilbud, byggverk og uteområder for allmenn bruk utformes etter prinsippet om 
universell utforming 

 Gode stedskvaliteter og fortetting med kvalitet 

 Helhetlig boligpolitikk og boligtilbud 

 Møteplasser, fremkommelighet og estetikk 
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4 NÆRINGSLIV, SYSSELSETTING OG KOMPETANSE 
Viser til Årsmelding 2010 fra omstillingsprogrammet i Loppa kommune for mer utførlig beskrivelse og 

flere detaljer når det gjelder næringsstrukturen i Loppa. Nedenunder følger hovedtrekkene. 

4.1 Næringsstruktur i Loppa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Kilde: SSB 

 

4.1.1 Fiske 

 
Med Lopphavet som nærmeste nabo har fiske alltid vært en viktig næring i Loppa kommune. Det har 

imidlertid vært et farlig yrke, og de fleste i Loppa har familiemedlemmer som har omkommet på 

havet. Dette er én av grunnene til at antall utøvere i det tradisjonelle sjarkfisket har sunket kraftig og 

erstattes av yrker på land.  

En annen årsak er ordningen med kvotefiske. Dersom det skal fiskes med egen båt må en ha kvote. 

Dersom en må kjøpe seg en brukt sjark på for eksempel 35 fot, vil denne koste ca 1,8 mill inklusive 

kvoterettigheter. I finansieringen vil det ligge et krav om egenkapital, anslagsvis 20 – 25 %, noe som 

vil det utgjøre omtrent 360 – 450.000 NOK.  I tillegg må en ha kapital til kjøp av redskaper og drift av 

fartøyet. For en ung fisker vil problemet ofte være å skaffe tilstrekkelig egenkapital. En mulighet kan 

være å fiske innen en såkalt kvotegruppe. Med denne ordningen kan man kjøpe båt uten kvote, men 

grensen for hvor mye man kan fiske er lavere, og dermed er også inntektsgrunnlaget mindre. 

Rekrutteringen til fiskeryrket påvirkes også av lokale holdninger til yrket. Dette er noe som kan 

jobbes med lokalt, blant annet gjennom skolen. 

 

Andel sysselsatte i næring 2010 

Jordbruk, skogbruk og fiske 72 

Bergverksdrift og utvinning 12 

Industri 26 

Elektrisitet, vann og renovasjon 8 

Bygge- og anleggsvirksomhet 18 

Varehandel, motorvognreparasjoner 47 

Transport og lagring 44 

Overnattings- og serveringsvirksomhet 19 

Informasjon og kommunikasjon 4 

Sysselsatte i næring Finansiering og forsikring 3 

Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 4 

Forretningsmessig tjenesteyting 6 

Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring 34 

Undervisning 45 

Helse- og sosialtjenester 126 

Personlig tjenesteyting 17 

Ikke oppgitt 4 
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                     Fiskermanntallet i Loppa, blad B, hovedyrkesfiskere 

Alder 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

<20 
     

1 1 

20-29 5 4 3 3 3 3 4 

30-39 16 16 14 12 12 10 7 

40-49 15 11 12 10 10 10 10 

50-59 30 29 25 18 18 15 12 

60-66 11 11 11 12 12 15 15 

67-69 2 2 4 4 4 3 4 

70< 1 
   

0 2 0 

Sum 80 73 69 59 59 59 53 

                 Kilde: Fiskeridirektoratet 

I 2010 var 65 fiskefartøy registrert i merkeregisteret, 53 personer hadde fiske som hovedyrke, og 

gjennomsnittsalderen blant disse var 51 år. Dette er en kraftig nedgang i antall fartøy og utøvere, og 

en sterk økning i gjennomsnittsalderen, på få år. 

Av fiskeindustri på land finnes det et fiskemottak med god aktivitet i Bergsfjord, samt et fisketørkeri i 

Øksfjord. Fiskere fra Øksfjord og Nuvsvåg leverer fangsten til mottak i Burfjord, da det ikke finnes 

mottak i egen kommune som er nærme nok til å levere fersk fisk. Fiskebrukene i Loppa sysselsetter i 

stor grad østeuropeisk arbeidskraft. Behovet for arbeidskraft varierer etter sesongene, så 

arbeidstakerne kommer gjerne på månedsbasis.  

De viktigste utfordringene: 

 Tiltak for økt rekruttering til fiskeryrket 

 Sørge for nødvendig infrastruktur til fiskerne; fungerende serviceanlegg, drivstoff, is og 
lignende. 

 Holdningsarbeid – blant annet gjennom skolen 

 

 

4.1.2 Fiskeoppdrett 

 
Oppdrettsnæringen har flere lokaliteter i Loppa kommune. I dag er det Grieg Seafood Finnmark AS og 

Mainstream AS som har anlegg i Loppas fjorder. I 2010 var til sammen seks heltidsansatte og en 

deltidsansatt bosatt i Loppa, av 26 ansatte. Hvis denne næringen skal utvides i Loppa kommune bør 

det ses på ulike løsninger for hvilke positive ringvirkninger man i større grad kan få lokalt. En av disse 

utfordringene er å minimere innpendlingen. Av lokale varer og tjenester benytter begge selskapene 

seg av slippene i Bergsfjord og Øksfjord. Det bør ses på økte muligheter for lokal leverandørindustri 

til oppdrettsnæringen.  

Videre bør det stilles krav til oppdrettsnæringen om kvalitet på deres lokaliteter, både når det gjelder 

vann- og bunnforhold i deres vannforekomst, fiskens helse og ferdig produkt. Det bør også føres en 
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dialog med andre næringer med interesser i fjordene for å forebygge eventuelle konflikter 

næringene imellom. Spesielt bør det tas hensyn til turistnæringen og sjarkfisket. 

De viktigste utfordringene: 

 Økt grad av positive ringvirkninger i lokalsamfunnene 

 Mindre innpendling 

 Samkjøring av aktører med ulike interesser for bruk av fjordene  

 Krav om gode miljøhensyn 

 

4.1.3 Industri/mekanikk 

Fiskefôrfabrikken Polarfeed AS har sine produksjonslokaler i Øksfjord sentrum, og sysselsetter 18 

arbeidstakere fra Øksfjord. Polarfeed er nå i gang med utviklingen av økologisk fiskefôr, og vil med 

det bli Norges første produsent som kan tilby et slikt produkt. 

Frydenbø Øksfjord Slipp & Mek AS har virksomhet i Vassdalen industriområde. Dette er også en stor 

arbeidsgiver i Loppa. De har planer om ny hall i Vassdalen industriområde, og vil med det ha 

kapasitet til å ta imot store båter. 

De Wilde Slipp og Mek AS ligger i Bergsfjord, og tilbyr service og reparasjoner til oppdretts- og 

fiskeflåten. 

Slike bedrifter er viktige i Loppa, når det gjelder sysselsetting og verdiskaping. Samfunnet er 

imidlertid sårbart når mange arbeidsplasser avhenger av én arbeidsgiver. Det er viktig at disse får 

økt/opprettholdt oppdragsmengden. 

De viktigste utfordringene: 

 Krav til oppdrettsnæringen om bruk av lokale servicebedrifter 

 

4.1.4 Rederier 

 
Det er to rederier i Loppa. Barents Nord sysselsetter 11 personer, og Loppa Legeskyss 9 personer. 

Dette er en næring som gir arbeid til servicebedriftene nevnt ovenfor. Utfordringen deres er å skaffe 

kompetent arbeidskraft. 

 

4.1.5 Reiseliv 

 
Loppa kommune har en fantastisk natur som byr på mange muligheter når det gjelder aktiviteter som 

tiltrekker turister. Dette utgjør et godt grunnlag for reiselivsbransjen i Loppa. Fra 2009 til 2011 er 

antall gjestedøgn økt fra 3500 til nærmere 12.000, og sesongen er betydelig utvidet. De fleste 

reiselivsbedriftene i Loppa livnærer seg hovedsakelig av fisketurisme. På Sørøya er det gjort stor 

suksess med konseptet ”Storfiskens rike”, hvor Hasvik kommune som tilrettelegger og bedriftene 
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som gjennomførere har økt antall gjestedøgn fra 1000 til 25.000 i perioden 2000-2011. Loppa har alle 

forutsetninger for å få en tilsvarende vekst i reiselivsbransjen. 

I dag er det reiselivsbedrifter i Øksfjord, Nuvsvåg, Sør-Tverrfjord og på Sandland. Det er også et 

potensial i Bergsfjord, hvor den lokale bryggehuskaféen er ute av drift. Det er vist interesse fra lokalt 

bosatte for å overta driften av kafébygningen, og dette kan være starten på turistvirksomhet i 

idylliske Bergsfjord. 

I tillegg til fisketurisme er skikjøring og brevandring noe det er blitt satset litt på fra bedriften Arctic 

Nuvsvåg DA. Øksfjordjøkelen er Norges 9. største bre, og toppen Loppatind Finnmarks høyeste fjell, 

og dette kan brukes i markedsføring av turistdestinasjonen Loppa i enda større grad enn det er blitt 

gjort til nå.    

De viktigste utfordringene: 

 Markedsføre kommunen som helhet som et attraktivt reisemål 

 Hva slags ”merkevare” er vi? 

 Lage godt reklamemateriell 

 Samkjøring av reiselivsbedriftene på kommunens nettsider (www.loppa.com?) 

  

4.1.6 Annet 

 
I Øksfjord finner man blant annet byggvarehandel, bilservicebedrift, husflidsbutikk, kro, kiosk, 

matbutikk og bank. En pub/kafé er under planlegging, og vil sannsynligvis være i drift i løpet av 2012. 

For øvrig er det matbutikk i Nuvsvåg, Bergsfjord og Sør-Tverrfjord. 

I Øksfjord har kommunen et kontorlokale som leies ut som småbedriftssenter. Her er flere bedrifter 

lokalisert, med felles møte- og pauserom. Lokalene er midlertidige og nye alternativer må på plass i 

løpet av 2012. Det er kommet privat initiativ til nye lokaler, men ingenting er på plass enda. Det er i 

kommunens interesse at små bedrifter har attraktive kontorlokaler i Loppa, og bør derfor være aktivt 

med på å finne en løsning som er god for alle parter. 

De viktigste utfordringene: 

 Opprettholde servicetilbudet i vestre Loppa 

 Sikre attraktive forhold for bedrifter i Loppa 

 

 

4.2 Yrkesdeltagelse 

Behovet for arbeidskraft er i Loppa større enn befolkningen klarer å dekke. Det betyr at det er 

nødvendig med innpendling eller tilflytting i fremtiden for å dekke kompetansebehovet i privat og 

offentlig sektor. 

I Loppa kommune er det registrert 4,8 % menn og 4,2 % kvinner som regnes som arbeidsledige(SSB 

2010). Andelen uføre er også høy, med tilnærmet 10 % i Loppa mot 8 % i Finnmark og 6 % på 

landsbasis. 
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Antall uførepensjonister pr 1000 innbygger 

 

NAV og Aksis jobber aktivt med å få arbeidsledige og uføre ut i arbeid, og er viktige støttespillere når 

det gjelder å finne tilpasset arbeid og gi oppfølging. Aksis etterspør tettere kommunikasjon med 

NAV, kommunen og næringslivet for å kunne tilpasse tilbudet etter arbeidslivets behov. 

Når det gjelder kjønnsfordeling på arbeidsmarkedet er det større yrkesdeltagelse blant menn enn 

kvinner. Dette ser vi også på nasjonal basis. I Loppa er det mange industribedrifter og lignende, som 

tilbyr typiske mannsdominerte yrker.  Fordelingen av menn og kvinner i offentlig og privat sektor er 

skjev i Loppa. I privat sektor er 89 % menn, og tilsvarende motsatt i offentlig sektor. 

Andel sysselsatte kvinner    Andel sysselsatte menn 
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De viktigste utfordringene: 

 Kartlegge årsaken til antall trygdede og arbeidsledige 

 Innføre samarbeid med NAV, Aksis og næringslivet om økt tilbakeføring til arbeid  

 Følge opp tiltak i kompetanseplanen 

 Kartlegge det fremtidige kompetansebehovet, og søke midler/tilrettelegge til 
videreutdannelse i kommunal sektor 

 Bedre forholdene for bedriftsetableringer  

 Følge opp skoleelever med informasjon om mulige yrker i hjemkommunen, lærlingplasser 
og lignende.  

 Strategisk utlysning av stillinger 
 Flere kvinner inn i privat sektor 

 

4.3 Omstillingsarbeidet 

Visjon: Utvikle et robust næringsliv i Loppa 

Mål: Stabilisere folketallet på ca. 1100 innbyggere 

Delmål: Skape 40 nye arbeidsplasser, derav minst 15 kvinnearbeidsplasser 

Sikre en akseptabel infrastruktur i Vestre Loppa 

Siden 2008 har Loppa kommune vært omstillingskommune. Det vil si at kommunen har mottatt 

midler for å satse på en bedre næringslivsutvikling. Omstillingsmidlene tar slutt med utgangen av 

2012. 

Omstillingsarbeidet er drevet av et styre bestående av næringslivsrepresentanter og politikere. Fra 

administrasjonen har en prosjektleder og en prosjektmedarbeider jobbet med omstillingssakene, og 

observatører har deltatt på møtene. Når prosjektet avsluttes må en ny organisering av 

næringssatsningen i kommunen være på plass, slik at den jobben man har kommet godt i gang med 

kan videreutvikles. 

Jobben som er gjort i dette prosjektet dreier seg først og fremst om næringsutvikling. Igjen vises det 

til årsmeldingene fra omstillingsstyret for detaljer om prosjektene. I grove trekk er det satset på  

- kompetanseheving i bedriftene  

- samarbeidsrelasjoner – mellom lokale bedrifter, men også mot eksterne aktører 

- midler til forprosjekter 

- markedsføring av kommunen ved E6 

I tillegg er det jobbet med bolystprosjekter og vært satt fokus på sentrumsutvikling i Øksfjord når det 

gjelder arealbruk. På dette området har vi midler til en vandresti som skal binde sammen moloen 

med havneområdet, og gå mest mulig langs sjøen. Dette bør legges inn i arealplanen før det bygges 

ut. 

 

2011-2012: 
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Hittil har det vært lite informasjon utad om omstillingsarbeidet. Dette må bedres fra og med 2012. Vi 

må bli flinkere til å fortelle om de positive tingene som skjer i Loppa. Den viktigste informasjonskilden 

vil være Loppa kommunes nettsider, som det må bli en rutine på å oppdatere jevnlig. Også hyppigere 

kontakt med media vil være viktig for å skape et positivt bilde av Loppas næringsutvikling. 

 

De viktigste utfordringene: 
 

 Finne en god organisering av den videre næringsutviklingen, for eksempel ved 
opprettelse av et rådgivende forum bestående av næringslivsrepresentanter, 
politikere og administrasjon 

 Avklare muligheter for finansiering av videre næringsutvikling 

 Bedre kommunikasjonen utad, både til lokalbefolkningen og utad: Oppdatere 
kommunens nettsider, bruke media aktivt, oppdatere informasjonen ved E6 

 Attraktivt bo- og arbeidssted henger sammen – gjøre dette mer synlig i prosjektene 
og i markedsføringen av kommunen. Vise fram det vi er gode på i forbindelse med 
stillingsutlysninger. 
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5 IDENTITET OG OMDØMME 

 5.1 Hva er identitet og omdømme? 

Når vi snakker om identitet og omdømme er det tre mottagergrupper dette rettes mot;  

- innbyggere 
- næringsliv 
- turister 

 
Sterk identitet og godt omdømme er to faktorer som påvirker hvor attraktiv kommunen er som 

bosted, arbeidssted og turistmål. Identitet dreier seg om samfunnets egen oppfatning av seg selv og 

bostedet sitt, mens omdømme dreier seg om omverdenens bilde av kommunen og samfunnet. Det 

er en sterk sammenheng mellom disse to faktorene, da kommunens innbyggere er samfunnets 

viktigste ambassadører. Stolte innbyggere er gode ambassadører. 

Et godt omdømme stryker kommunens rolle som arbeidsgiver, tjenesteyter og samfunnsutvikler. 

Kommunen er største arbeidsgiver i Loppa, og hvordan tjenestene leveres har stor betydning for 

omdømmet. Et godt omdømme gir igjen et godt utgangspunkt for næringsutvikling.  

 5.2 Oppfatninger av Loppa utad 

Oppfatninger av et sted vil alltid være mer fragmentert innad enn utad. Utenfra ser man ikke 

detaljene, og stedet vil fremstå mer helhetlig. Når det gjelder omdømmebygging bør identiteten 

rendyrkes så langt som mulig for å skape et inntrykk av stedet som kan profileres på en enkel måte. 

Identiteten som formidles utad må imidlertid være noe stedets innbyggere kjenner seg igjen i for å 

sikre en bærekraftig utvikling av ”merkenavnet” Loppa. 

Det vil være ulike verdier som taler til ulike grupper, og det er viktig å være bevisst på hvilke 

(positive) aspekter ved samfunnet som kommuniseres til henholdsvis innbyggere og tilflyttere, 

næringsliv og turister. Eksempler kan være: 

Innbyggere/tilflyttere: trygt oppvekstmiljø, godt fritidstilbud, tilgang til rekreasjonsområder, 

attraktive jobber, gode boliger 

Næringsliv: marked, lokaler, transportmuligheter, nettverk, arbeidskraft, kompetanse 

Turister: natur, overnatting, kultur, mat, unike opplevelser, kvalitet 

Det må gjøres en gjennomgang av hvilke kvaliteter vi mener Loppa har, og som bør bygges videre på, 

og på den måten markedsføre Loppa utad. 

Når det gjelder kommunikasjonskanaler utad er det viktig at det bildet som kommuniseres om Loppa 

er positivt. Nettsidene til Loppa er en av de viktigste kanalene. Det bør vurderes om det kunne være 

en god idé å lage nettsiden www.loppa.com (eller tilsvarende), som en portal med informasjon for 

næringslivet, tilflyttere og turister, og med link mellom denne og den eksisterende nettsiden, som 

kan være en side om kommunale tjenester. 

 

 

http://www.loppa.com/
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 5.3 Identiteten i Loppa 

Loppaværinga har mye å være stolte over. Gjennom samfunnsutvikling må disse aspektene 

synliggjøres. 

Historie og kultur er noe man kan framheve og skape mer bevissthet rundt, for å skape stolthet rundt 

Loppa-identiteten. Skolene gjør allerede en god jobb når det gjelder å undervise i lokal historie. 

Kanskje også holdningsarbeid rundt fiskeryrket kan trekkes inn i skolen. Videre er det en del 

kulturminner i kommunen som er umerket. Blant annet kan nevnes krigsruinene på Gammelvær i 

Ullsfjord, men også mer tilgjengelige som ruinene ytterst på Ystnes i Øksfjord, og vikinggravene på 

Loppa øy. 

Loppa folkebibliotek ble i 2009 kåret til årets bibliotek i Finnmark. Skolene er kåret til Finnmarks 

beste, og landets 8. beste. Slike ting er med å skape stolthet rundt det å komme fra Loppa, og må 

synliggjøres og skrytes av, så mange får det med seg. 

Loppa har en fantastisk natur, og står som den eneste kommunen i Finnmark med alpint terreng. 

Dette er noe som former både muligheter og begrensninger for fremkommelighet, kommunikasjon 

og aktiviteter. Alle disse tingene er med å skape identiteten i Loppa.  

Idrett er en stor og viktig del av Loppa-identiteten, og knapt noe skaper så mye patriotisme, samhold 

og stolthet som idrett. Det finnes toppidrettsutøvere med bakgrunn fra Loppa, og disse forbildene 

har betydning for rekruttering og de bør trekkes fram som eksempler på muligheter og 

identitetsbyggere. 

Når det gjelder fysiske uttrykk gir det som omgir oss en føring på hvordan vi oppfatter stedet vårt, og 

dermed oss selv. Vakre omgivelser, gode møteplasser, god fremkommelighet, ryddighet osv., er 

viktige faktorer for respekt for stedet, oss selv og våre medmennesker. 

 

De viktigste utfordringene: 
 

 Avklare hvilken profil Loppa skal ha ovenfor ulike mottagergrupper, og gjøre denne kjent 
internt og eksternt.  

 Skape et tydelig (og positivt) bilde av Loppa 

 Vise internt og eksternt hvilke muligheter som finnes i Loppa 
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6 LANGSIKTIG AREALSTRATEGI 
Kommunal planstrategi skal drøfte kommunens strategiske valg når det gjelder samfunnsutvikling, og 

herunder langsiktig arealbruk. Arealstrategien skal vise sammenhengen mellom ønsket 

samfunnsutvikling og arealbruk, samt legge føringer for områder for utvikling og vern. Slik vil man få 

et godt utgangspunkt for å gjøre avveininger i det mer konkrete arbeidet med kommuneplanens 

arealdel. 

 

6.1 Arealbehov 

 
Loppa kommune har en topografisk situasjon preget av fjell og hav, bratt terreng, og kun smale 

striper langs fjordene med mulige tomter til bebyggelse. I mange av disse områdene er det utbredt 

skred- og rasfare, noe som begrenser mulighetene for utbygging.  

Kommunen har en utfordring når det gjelder arealer til lagring og dumping av masseuttak.  

Når det gjelder næringsareal er det i Vassdalen industriområde fylt ut i fjorden for å lage nye tomter 

til næringsbygg, noe som kan være en mulig løsning også i andre sammenhenger. Det bør for øvrig 

defineres hvilke områder som skal brukes til industri, samt hvor det er ønskelig med service og 

handel.  

Det er mangel på boliger i Loppa. En årsak er andelen boliger som kun benyttes som fritidsboliger. 

Dette gjelder alle stedene i Loppa, men i størst grad i bygdene utenom Øksfjord. I kommuneplanen 

bør det defineres områder hvor det kun er ønskelig med helårsboliger, for å unngå omdisponeringer 

fra helårsbolig til fritidsbolig i pressområder. Interessen for fritidsbebyggelse kan følges opp ved at 

det settes av områder til dette formålet. Dette kan gjøres ved å definere hvilke områder hvor 

boligene kan omdisponeres fra helårsbolig til fritidsbolig. Det kan også legges ut tomter til ny 

fritidsbebyggelse. I begge tilfeller må det utarbeides områdeplaner.  

Boligstrukturen i Øksfjord består hovedsakelig av eneboliger, også i sentrum. Denne typen struktur er 

plasskrevende. Med en stadig større andel eldre i befolkningen vil det være behov for flere 

leiligheter. Også omsorgsboliger vil det bli et større behov for de neste årene. 

Når det gjelder tilrettelegging av friluftsområder kan det for eksempel være aktuelt å merke og 

tilrettelegge flere turstier. Scooterløypene i kommunen bør vurderes som helhet; hvor skal de være 

og hvor lange løyper ønskes hvor. Det er i dag en del kjøring utenfor scooterløypene. Det bør 

vurderes tiltak for å unngå dette.  

Mye av tilretteleggingen for bruk av naturen til friluftsformål er gjort på dugnadsbasis. Det er en flott 

dugnadsånd i befolkningen – den må vi ta vare på!  

Det mangler fortau/gangsti i store deler av Øksfjord. Trygg, gangbar fremkommelighet mellom Ystnes 

og Finnes vil øke trafikksikkerheten, samt bidra til høyere aktivitetsnivå blant befolkningen i Øksfjord. 

På den måten vil dette være et trivsels- og folkehelsefremmende virkemiddel.  
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Kommunale boliger 

Loppa kommune har ca 100 utleieboliger. Av disse finnes i Øksfjord 16 aldersboliger, 17 

omsorgsboliger, og 5 bistandsboliger. For øvrig har kommunen leiligheter i Nuvsvåg, Bergsfjord, Sør-

Tverrfjord og Sandland.  

Det er registrert et generelt behov for vedlikehold av de kommunale boligene, noen mer kritisk enn 

andre.  Det er en tendens til større slitasje på utleieboliger enn privat eide. I tillegg er en del av 

boligene eldre, og det er dermed behov for oppgradering. Flere av boligene har dårlig 

drenering/lufting i kjellere og loft, og har derfor problemer med fukt. I en del av boligene må også 

badene renoveres.  

Ved inngangen av 2012 står flere personer på venteliste for å få leie i Øksfjord. Det er lite privat 

utleie i Loppa. Kommunen har en samlet leieinntekt på kr 1,7 millioner i året. De kommunale 

leieprisene er relativt lave. En konsekvens kan tenkes å være at dette bidrar til å holde de generelle 

boligprisene nede i Loppa. Det er lettvint og billig å leie kommunalt, og dermed lønner det seg ikke å 

kjøpe eget/leie privat. Dette bidrar til å holde markedet nede, og det må vurderes tiltak for å bedre 

forholdene for det private markedet, samt redusere utgiftene det offentlige har i rollen som 

eiendomsforvalter. 

6.2 Samferdsel 

Loppa kommunes topografi gir en rekke transportmessige utfordringer. Veiene er få, og er mange 

steder utsatt for skred. De fleste bygdene i kommunen er uten veiforbindelse, og man er derfor 

avhengig av båttransport. Det er kun Øksfjord, via Øksfjordbotn, som har veiforbindelse ut av 

kommunen. De øvrige er knyttet sammen med ferge- eller hurtigbåtforbindelse Reisetiden mellom 

stedene i kommunen er relativt lang, strekningene er værutsatt og fergene er ofte fulle om 

sommeren. 

 Godsruta går 2 dager per uke, Loppastedene 
 Hurtigbåten går 5 dager per uke, Loppastedene 

 Ferga går 6 dager per uke, Sør-Tverrfjord – Bergsfjord – Tverrfjord – Øksfjord. 
 

Båtmateriell som benyttes per i dag er generelt av eldre standard, og lite funksjonelt når det gjelder 

kapasitetsfordeling av personer og gods. Rutetidene begrenser reisemulighetene dersom man ønsker 

De viktigste utfordringene: 

 Sørge for sammenheng mellom ønsket samfunnsutvikling og arealbruk 

 Effektiv utnyttelse av areal, og klare bestemmelser for lokalisering av boliger, næring og 
service/handel 

 Trygg og enkel fremkommelighet til fots 

 Bruksområder for kystlinjen 

 Friluftsformål 

 Kommunale boliger 
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å reise tur/retur mellom Øksfjord og stedene i vestre Loppa samme dag. Fra Øksfjord er det kun 

tirsdag dette er mulig, fra Bergsfjord mot Øksfjord er mulighetene litt flere, men man må reise tidlig, 

og kommer sent hjem. Dagens rutemønster og -tider gjør det vanskelig å pendle mellom bygdene 

med tanke på arbeid.  

Nye rutealternativer for sjøtransport er under evaluering. Hensikten er effektivisering, for eksempel 

ved at gods, biler og persontransport kan gjøres med samme fartøy. Dette må ikke gå drastisk ut over 

reisetid mellom stedene. 

Alta er nærmeste by og kan nås innen to timer med bil fra Øksfjord. På denne strekningen går det 

buss. Det er også  ferge- og hurtigbåtforbindelse til Sørøya og Hammerfest. Øksfjord er tilløpshavn 

for hurtigruta. Sørgående med avgang dagtid, og nordgående nattestid. 

Det er tidligere utarbeidet forslag til veiforbindelse mellom Nuvsvåg og Bergsfjord. Denne er tegnet 

inn på eksisterende arealplan. En slik veiforbindelse vil kunne skape et felles arbeidsmarked for de to 

bygdene.  

     Rutemønsteret i Loppa 

 

                Kilde: www.visitloppa.no  

De viktigste utfordringene: 

 Pendlermuligheter mot arbeidssentrene i kommunen 

 Pålitelig levering av gods 

 Kapasitet på fergene om sommeren 

 Korresponderende avganger 

6.3 Kystlinje 

Loppa kommune har en lang kystlinje med både lange fjorder, strekninger mot åpent hav og øyer. 

Bratt terreng og rasfare byr mange steder på utfordringer når det gjelder fremkommelighet og 

utbygging. Videre er det ulike interesser som må ivaretas når det gjelder forholdet mellom vern og 

utbygging, privat grunn og allmenn tilgjengelighet også videre. 
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Næringslivet i Loppa er for det meste kystrelatert. Det er viktig at det ikke oppstår interessekonflikter 

mellom næringene når det gjelder bruk av sjøarealene. Når det gjelder arealbruk må arealplanen vise 

hvor det er ønskelig med industri, og hvor det skal holdes åpent/tilrettelegges for fri ferdsel. 

Langs sjøen er det behov for båtlagring og -ramper samt fellesområder med tilrettelegging for 

enklere tilgang til sjøen. Det bør i planen settes av områder langs sjøen til dette formålet. I denne 

sammenheng bør det tas høyde for grill/rasteplasser og lignende. Det er også mulig å tilrettelegge 

trygge fiskeplasser fra land.  

Om sommeren kommer en del bobilturister som camper der de finner plass til bilen. Her er det mulig 

å tilrettelegge med fasiliteter, informasjon om kommunen og lignende. Det mangler rasteplasser 

langs fylkesvei 882. 

Forslag til Nasjonal Marin Verneplan omfatter store vernetiltak av Lopphavet, og vil kunne føre til 

konsekvenser for bruk av sjøarealene. Det er viktig at det blir foretatt en oppfølging når forslaget 

kommer ut på høring i løpet av kommende periode, slik den vedtatte verneplanen fører til minst 

mulig negative konsekvenser for næringslivet i Loppa. 

De viktigste utfordringene: 

 Unngå interessekonflikter 

 Avklare bruksområder 

 Tilrettelegge for rekreasjon og turister  

 Følge opp evt. høringer for Nasjonal Marin Verneplan 

 

 

6.4 Kulturminner 

Det har vært bosetting i Loppa langt tilbake i tid, og det finnes mye interessante funn og 

kulturminner som kunne vært markert ytterligere. Som eksempler kan nevnes vikinggraver på Loppa 

øy, festningsverk fra krigen ytterst på Ystnes og i Gammelvær, og ”Gammelvegen” i Øksfjordbotn. 

Informasjon om lokalisering ligger i matrikkelen. 

Slike kulturminner kunne i større grad vært utnyttet som reisemål, samt bidratt til opplysning om 

historiske hendelser i nærområdet for befolkningen. Det finnes per i dag ingen kulturminneplan for 

Loppa. Dette bør inkluderes i kommuneplanen. 

Når det gjelder gjenreisningsbebyggelse finnes det noen eksempler på dette i Loppa. Det må i 

arealplanen gjøres en vurdering av hvor denne typen bebyggelse ønskes bevart. 

 

De viktigste utfordringene: 

 Ivareta historiske merker i kommunen 
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6.5 Vann og avløp  

”Hovedplan for vannforsyning” og ”hovedplan for avløp med saneringsplan” er ikke rullert siden 

slutten av 90-tallet, og behøver en gjennomgang. 

De viktigste utfordringene: 

 Gjennomgå tilstand og behov for utbedringer 

 

6.6 Miljøutfordringer, ROS og klimatilpasning 

I Loppa kommune er de største miljøutfordringene knyttet til ras og skredfare, leire i grunnen, samt 

eventuell havnivåstigning. Dette må tas hensyn til ved planlegging av utbygging.  

Videre vil lokal industri og oppdrettsanlegg kunne være kilder til forurensing. Gode rutiner og 

miljøhensyn må påkreves. 

Det er også en del ”skrot og skrammel” rundt i bygdene. Dette må ryddes opp. 

Når nye arealer skal bebygges eller endres vesentlig skal det gjennomføres risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS), jf. PBL § 4-3. ROS-analysen må blant annet inneholde vurderinger av 

havnivåstigning og stormflo, ras og skred, og grunnforhold, og hvilke konsekvenser det kan gi.  

Loppa kommune har i 2011 vedtatt klima- og energiplan. Tiltak må følges opp. 

Kommunens kartverk må oppdateres når det gjelder kvikkleire, ras og skredfare, samt konsekvenser 

ved stormflom eller havnivåstigning. Videre er det viktig at arbeidet med kartlegging av 

eiendomsgrenser blir fullført, dette av samfunnssikkerhetsmessige årsaker, som ved utrykking. 

De viktigste utfordringene: 

 Samlet oversikt over ulike miljøutfordringer i kommunens kartdatabase 

 Krav om gode miljøhensyn hos lokal industri 

 Gode rutiner for renovasjon og opprydning på privat og kommunal eiendom 

 Oppfølging av tiltak i klima- og energiplan 

 Jevnlige oppdateringer av kriseplaner og ROS-analyser 

 

6.7 Nasjonale og regionale føringer 

Kommunal planstrategi skal henge sammen med regionale og nasjonale føringer. Dette for å sikre 

sammenheng i utviklingstrekk på tvers av administrative grenser. 

I denne sammenheng utarbeides en regional planstrategi i regi av fylkeskommunen. Meningen er at 

den skal samkjøres tidsmessig med de kommunale planstrategiene, slik at man sikrer regionale 

interesser i det kommunale planverket, og omvendt. Fylkestinget vedtok imidlertid å utsette 

behandlingen av den regionale strategien, slik at dette arbeidet blir forsinket i forhold til de 

kommunale.  

Av nasjonale forventninger er det tatt høyde for heftet  Nasjonale Forventninger til Regional og 

Kommunal Planlegging.
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7 PLANOVERSIKT 
 

Type plan Navn Periode Vedtatt Forslag til rullering * Innhold 

Overordnet      

Behov! Langsiktig 

kommuneplan 

samfunnsdelen 

2014-

2026 

 Rulleres hvert fjerde år Langsiktig 

samfunnsutvikling 

Behov! Handlingsdel 

kommuneplan 

samfunnsdelen 

2014-

2018 

 Rulleres årlig sammen 

med økonomisk 

handlingsplan 

Prioriteringer i et 

fireårig perspektiv 

Økonomi      

Kommunedelplan Økonomiplan 2012-

2015 

 Rulleres årlig sammen 

med kommuneplanens 

handlingsdel 

Årlige bevilgninger 

og fireårige 

konsekvenser 

Oppvekst og kultur      

Kommunedelplan Virksomhetsplan 

for oppvekst og 

kultur 

2008-

2012 

40/08 

26.09.08 

Rulleres hvert fjerde år  

Inkluderes i 

kommuneplanen 

 

Internplan Handlingsplan DKS  2010-

2011 

09.06.10 Rulleres årlig  

Kommunedelplan Idrett og fysisk 

aktivitet 

2009-

2012 

69/09 

20.11.09 

Rulleres hvert fjerde år 

Inkluderes i 

kommuneplanen 

 

Interkommunal -

regionalt 

samarbeidskontor 

(RSK) 

Plan for 

kvalitetsutvikling i 

barnehagene i 

Vest-Finnmark 

2010-

2013 

 Rulleres årlig  

Interkommunal -

RSK 

Plan for 

kvalitetsutvikling i 

grunnskolene i 

Vest-Finnmark 

2010-

2013 

 Rulleres årlig  

Helse og omsorg      
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Kommunedelplan Psykiatriplan 2007-

2010 

34/06 

15.12.06 

Inkluderes i 

kommunedelplan for 

helse og omsorg 

Kommunale 

tjenester innen 

psykiatri 

Kommunedelplan Rusmiddelplan 2000-

2004 

 Deles mellom 

kommunedelplan for 

helse og omsorg og 

næringsplan 

Rusproblematikk og 

bevilgningsreglement 

Kommunedelplan Eldreplan 2006-

2010 

19/06 

22.06.06 

Inkluderes i 

kommunedelplan for 

helse og omsorg 

Kommunale 

tjenester til eldre 

Kommunedelplan Boligsosial 

handlingsplan 

 22.02.02 Inkluderes i 

kommuneplanen 

Kommunal eiendom 

og sosiale behov 

Behov! Kreftomsorgsplan   Inkluderes i 

kommunedelplan for 

helse og omsorg 

 

Behov! Eldreomsorgsplan   Inkluderes i 

kommunedelplan for 

helse og omsorg 

 

Behov! Rehabiliteringsplan   Inkluderes i 

kommunedelplan for 

helse og omsorg 

 

Behov! Demensplan   Inkluderes i 

kommunedelplan for 

helse og omsorg 

 

Samfunnssikkerhet      

Internplan/ROS Plan for 

helsemessig og 

sosial beredskap 

 12.06.09  Helse- og 

sosialtjenestens 

beredskap ved 

akutte og 

ekstraordinære 

situasjoner 

Internplan/ROS Smittevernplan  2011  Hjemlet i 

smittevernloven 

Delplan Pandemiplan  2011 Inkluderes i 

smittevernplan 
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Internplan/ROS ROS-analyse  2009  Risiko i 

lokalsamfunnet 

Internplan/Krise Kriseplan  2009  Kriseledelse 

Næring og 

sysselsetting 

     

Kommunedelplan Kompetanseplan 

for Loppa 

kommune 

2010-

2014 

 Inkluderes i 

kommuneplanen 

 

Kommunedelplan/ 

handlingsplan 

Omstillingsstyrets 

handlingsplan 

2011  Inkluderes i 

kommuneplanens 

handlingsplan 

 

Kommunedelplan Strategiplan 2011-

2012 

 Inkluderes i 

kommuneplanen 

 

Kommunedelplan Reiselivsplan 2009  Inkluderes i 

kommunedelplan for 

næringsutvikling og 

kompetanse 

 

Behov! Langsiktig 

næringsplan 

  Kommunedelplan for 

næringsutvikling og 

kompetanse 

 

Areal      

Kommuneplan Kommuneplan 

Arealdel 

2002-

2005 

 Revideres i etterkant 

av samfunnsplanen 

Kart og 

bestemmelser 

Reguleringsplan Øksfjord sentrum/ 

Fabrikktomta 

 17.06.97  Kart og 

bestemmelser 

Reguleringsplan Kreken, 

Øksfjordbotn 

område 1 

 28.02.85  Kart og 

bestemmelser 

Reguleringsplan Gammelvegen, 

Øksfjordbotn 

   Kart og 

bestemmelser 

Reguleringsplan  Riksveg 882 – 

Øksfjord og Hasvik 

fergeleier 

 29.05.98  Kart og 

bestemmelser 

(Statens Vegvesen) 
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Reguleringsplan Ystnes  12.05.77  Kart og 

bestemmelser 

Reguleringsplan Næringsområde 

Nuvsfjordbotn – 

beskyttelsessoner 

for vannkilde 

 40/09 

21.08.09 

 Kart og 

bestemmelser 

Reguleringsplan Industriområde i 

Vassdalen PlanID 

20080001 

 26/10 

07.06.10 

 Kart og 

bestemmelser 

Reguleringsplan Nuvsfjordbotn – 

Sandbakken 

industriområde 

 20/11 

13.05.11 

  

Reguleringsplan Ystnes 

ungdomsboliger 

 21.09.98  Kart og 

bestemmelser 

Reguleringsplan Nuvsvåg  16.01.81  Bestemmelser 

Planbestemmelser Hytteområder på 

statens grunn 

 23.01.76  Bestemmelser 

Kommunedelplan Klima og energiplan  13.12.11   

Kommunedelplan Trafikksikkerhet 

Strategiplan 

2009-

2013 

17.12.08 Inkluderes i 

kommuneplanen 

 

Kommunedelplan Trafikksikkerhet 

Handlingsplan 

2009-

2011 

17.02.08 Inkluderes i 

kommuneplanens 

handlingsplan 

 

Kommunedelplan Hovedplan for 

vannforsyning 

 23.04.99  Kart og 

bestemmelser 

Kommunedelplan Hovedplan for 

avløp med 

saneringsplan 

 20.01.97  Kart og 

bestemmelser 

 

* Rullering av planene vil bli diskutert i arbeidet med planprogram.  
































































