
 

Loppa kommune 

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Hovedutvalg for teknisk, plan og næring 

Møtested: Kommunestyresalen, Loppa Rådhus 

Dato: 09.09.2013 

Tid: 17:00 – 17:45 

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

   

Linda Rostrup Martinsen MEDL  

   

 

Faste medlemmer som møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Gjermund Amundsen MEDL AP/SV 

Thorbjørn Johnsen NESTL H 

Stein Thomassen MEDL SP 

Jan Eirik Jensen LEDER KP 

 

Varamedlemmer som møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Ståle Sæther Linda Martinsen  

   

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

  

Liv B. Karlsen Ass. Rådmann 

Andreas Tømmervik 

Olav Henning Trondal 

Solbjørg Jensen 

Kommuneplanlegger 

Driftsjef 

Sekretær 

 

 

 

  



PS 36/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 09.09.2013     

Møteprotokollen ble godkjent.  Enstemmig vedtatt. 

 

PS 37/13 Referatsaker 

RS 9/13 Tillatelse etter forurensningsloven - lokaliteten Vassvika 

RS 10/13 Tillatelse etter foruresninsgsloven - lokaliteten Marøya 

RS 11/13 Naturfaglig uttalelse til etablering av ny akvakulturlokalitet i Vassvika 

RS 12/13 Naturfaglig uttalelse 

RS 13/13 Mainstream Norway AS - Akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i 

sjøvann 

 

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 09.09.2013     

Referatsakene tas til orientering. 

 

PS 38/13 Sommeråpen vei rundt tunellen på RV 882 Øksfjord. 

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 09.09.2013     

 

Hovedutvalget for teknisk, plan og næring vedtar: 

1. Holde veien åpen om sommeren med skilting av veien som «turistvei» Det vil medføre at en 
stor del av trafikken som tidvis skaper problemer går utenfor tunellen. Det kan bli spektakulær 
utsikt til breen. Ulykkesrisikoen inne i tunellen vil bli lavere. Samtidig som trafikkavviklingen for 
større kjøretøy i tunellen blir lettere. Det er også mulig at kommunen kan søke om midler til 
rydding på utsiden av tunellen hvis det blir en «turistattraksjon» 

2. Holde veien åpen om sommeren, med enveiskjøring.  Da får vi en mye tryggere tunell. Ved en 
eventuell ulykke så er det kun biler i en retning, noe som vil gjøre evakueringsarbeid og 
opprydding lettere. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 



PS 39/13 Brannordning Loppa kommune - avtale om samarbeid med Alta 

kommune sitt brannvesen 

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 09.09.2013     

Loppa kommune inngår avtale med Alta kommune, slik avtalen fremkommer i vedlagte avtaleutkast 

mottatt pr epost 11.mars 2013. Årets kostnader dekkes inn ved mindreforbruk på post 4460 

11500(Kursutgifter ansatte i brannvesen). For neste år legges disse utgiftene inn i budsjettet. 

Vedtatt med 4 mot 1 stemme som ble avgitt for AP’s forslag. 

Behandling i  Hovedutvalg for teknisk, plan og næring- 09.09.2013     

AP v/Gjermund Amundsen foreslo følgende endring til innstillinga: 

Det kan brukes inntil kr 25.000,- av posten kursutgifter. 

 

PS 40/13 Behov for vedlikehold av kommunale veier i Sør-Tverrfjord og 

Langfjordhamn 

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 09.09.2013     

Saken utsettes.  Enstemmig vedtatt. 

Behandling i  Hovedutvalg for teknisk, plan og næring- 09.09.2013     

Stein Thomassen foreslo at saken utsettes. 

 

PS 41/13 26/423 Søknad om kjøp av tomt-Holmveien 

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 09.09.2013     

Bård og Karin Jahr søker om å kjøpe eiendom med Gnr 26 Bnr 423 til bolig formål, i Holmveien i 

Øksfjord i Loppa kommune. 

Loppa kommune vedtar å selge eiendommen med Gnr 26 Bnr 423 i Holmveien til bolig formål til Bård 

og Karin Jahr for kroner 25,- pr kvm. 

Eiendommen har et beregnet areal på 748,2 kvm. 

Loppa kommune skjøter eiendommen med Gnr 26 Bnr 423 til bolig formål, i Holmveien i Øksfjord i 

Loppa kommune til Bård og Karin Jahr, kostnadene med tinglysningen betales av kjøper. 

Hvis tomta ikke er bebygd innen 3 år så må tomta tilbakeføres kommunen til samme pris som 

kjøpesummen. 

Enstemmig vedtatt. 

 



 

PS 42/13 7/34 Søknad om dispensasjon fra Kommuneplan - arealdel for Loppa 

kommune 

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 09.09.2013     

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-1, samt bestemmelsene i kommuneplanens arealdel, 

innvilges søknad om dispensasjon om bygging av hytte på eiendommen Gnr 7 Bnr 34 på Sandland i 

Loppa kommune. 

Vedtatt mot 2 stemmer som ble avgitt for Høyres forslag. 

 

Behandling i  Hovedutvalg for teknisk, plan og næring- 09.09.2013     

AP v/Gjermund Amundsen foreslo; 

I medhold av plan- og bygningslovens § 19-1, samt bestemmelsene i kommuneplanens arealdel, 

innvilges søknad om dispensasjon om bygging av hytte på eiendommen Gnr 7 Bnr 34 på Sandland i 

Loppa kommune. 

Loppa Høyre v/Thorbjørn Johnsen foreslo; 

Hovedutvalget for Teknisk plan og næring innvilger søknad om bygging av fritidsbolig på eiendommen 

7/34 på Sandland i hht § 19-2 varig dispensasjon som omsøkt.  Nåværende begrunnelse med at det 

ikke kan bygges fritidshus i tettbygd strøk vil bli slettet ved neste regulering.  Skal Loppa ha en fremtid 

må det bygges i kommunen. 

 

Loppa kommune ønsker at det skal bygges både boliger og hytter i kommunen som skal vedlikeholdes 

og skjøttes av eierne samt videreføres til neste generasjoner. 

 

 

 


