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Varamedlemmer som møtte:

Fra administrasjonen møtte:
Navn

Stilling

Marion Høgmo

Rådmann

Liv B. Karlsen

Oppvekst og kultursjef

Camilla Hansen

Økonomisjef

Terje Haugen

Næringsrådgiver

Solbjørg Irene Jensen

Sekretær

Trond Østgård fra Finnmark Idrettskrets og Emil Agersborg Bjørnå fra Finnmark fylkeskommune
v/idrettsavdelingen møtte i kommunestyre for å fortelle om idrettens situasjon i vår kommune.

Merknader til innkalling;
Arve Berntzen;
Arbeiderpartiet er kritisk til at møteinnkallingen kommer så seint ut til representantene. Må bli bedre
tid mellom formannskapsmøte og kommunestyremøte. Det ble også påpekt at bekjentgjøring av
kommunestyremøte skjedde veldig kort tid (3 dager) før møtet skulle holdes.
Etterlyser streaming av kommunestyremøtene.

Merknader til saksliste;
Berit Land;
Ønsker en orientering om det som ble gjort på nylig avholdt regionting i Vest Finnmark regionråd.
Fabrice Caline;
1. Ønsker en orientering fra ordføreren om samferdselssituasjonen og planene fremover.

2. Kan utviklingslagene få ansvar for å organisere folkemøter om kommunereformen?

Ber om at det settes opp ny sak på sakslista vedrørende uttalelse samferdsel. Det var enighet om å
sette opp ny sak på sakslista – Sak 21/16 Samferdselsuttalelser.

Stein Thomassen:
Kommunestyret må velge ny vararepresentant til forhandlingsutvalget om kommunereformen.
Det var enighet om å velge ny vararepresentant til forhandlingsutvalget på dagens møte.

Ståle Sæther
Ber om en orientering om en tidligere sak i Levekårsutvalget og formannskapet vedrørende inngåelse
av avtale med Finnmarksykehuset om sambruk av ambulansebåten.

Saken vedrørende opprettelse av plankomite til forprosjekt kompetansesenter og idrettshall flyttes
som siste sak på sakslista.

Ordfører opplyste at han vil gi en orientering om arbeidet med mulig kommunesammenslåing til slutt i
møtet.

PS 12/16 Innkjøp av varmepumper i Bergsfjord
Vedtak i Kommunestyre - 28.04.2016
Loppa kommune innvilger søknaden fra Bergsfjord samfunnshus om å få installert to varmepumper.
Estimert kostnad er kr 70 000, - og midlene tas av fond 2565076 El-kjeler.
Enstemmig vedtatt.

PS 13/16 Utskifting av blanktråd til EX-hengekabel i Vestre-Loppa
Vedtak i Kommunestyre - 28.04.2016
Loppa kommune vedtar å skifte ut blanktrådlinje til EX-hengekabel i Vestre-Loppa. Dette koster kr
153 856, -. Midlene tas av veilysfondet 2565032 som er midler satt av til dette formålet.
Enstemmig vedtatt.

PS 14/16 Utvidelse av Bergsfjord kraftverk, Loppa kommune
Vedtak i Kommunestyre - 28.04.2016
Loppa kommunestyre har i møte 28. april 2016 vedtatt følgende høringsuttalelse:
Det vises til



søknad datert 18. mai 2010 fra Ymber AS om konsesjon for å bygge og drifte Bergsfjord
kraftverk i Loppa kommune etter bestemmelser i vannressursloven og energiloven.
høringsbrev datert 20. mars 2016 fra Norges vassdrags- og energidirektorat om høring av
Ymbers søknad om utvidelse av Bergsfjord kraftverk.

Bergsfjord kraftverk har vært i drift siden 1958 uten at konsesjon har vært gitt. I perioden 2002 – 2010
har Ymber AS gjennomført opprusting og renovering av rørgate, dam og kraftstasjon. Ymber AS søker i
etterkant av denne opprustingen om tillatelse til å drifte kraftverket med en høyere slukeevne og
installert effekt enn før opprustingen. Søknaden gjelder også tillatelse etter energiloven for bygging og
drift av Bergsfjord kraftverk med tilhørende koblingsanlegg og kraftlinje.

Bergsfjord kraftverk er allerede bygd og koblingsanlegg og kraftlinje montert. Loppa kommunes
uttalelse må ses i forhold til hvilke konsekvenser en drift med høyere slukeevne og installert effekt enn
før opprustingen vil få.

Sammendrag

Loppa kommune går i mot den foreslåtte endringen av driften av Bergsfjord kraftverk. Loppa
kommune vurderer at den foreslåtte endringen vil gi store negative konsekvenser for friluftsliv, det
biologiske mangfoldet og landskapsbildet.
Ymber AS må pålegges å sette inn avbøtende tiltak i forhold til de skader som er påført vassdraget i
opprustingsperioden.

Spesielle forhold
Forsyningssikkerhet
Fra 1990 ble det etablert toveis forsyning gjennom sammenkobling av linje østfra (Alta kraftlag) over
Øksfjordbotn og vestfra (Ymber) over Kvænangen. Dette har økt forsyningssikkerheten.

Eiendomsforhold
Loppa kommune kjøpte i 2009 eiendommen 14/6. Eiendommen ligger langs nordsiden av elva og et lite
stykke østover på nordsiden av vannet. Eiendommen ble kjøpt med 50 % støtte fra statlige midler til
sikring og utvikling av nærfriluftsområder og er registrert i Naturbase med id FS00002327. Området er
i Naturbase definert som av svært viktig verdi og med høy brukerfrekvens. Det ble i 2012 utarbeidet
forvaltningsplan for området. Planen er godkjent av fylkesmannen i Finnmark.

Berørte allmenne interesser
Både Bergsfjordelva og Bergsfjordvannet er et lett tilgjengelig rekreasjonsområde. Området er flittig
brukt til turer, jakt og fiske.

Bergsfjordelva renner gjennom tettbebyggelsen i Bergsfjord og er en viktig del av landskapsbildet. I
sommerperioden juni til september renner vannet i flomløpet og skaper ei brusende elv som er godt
synlig både i bygda og fra sjøen.

Bergsfjordvannet er det eneste fiskevannet som kan nås fra bygda uten å måtte på sjøen. Det fiskes
både fra land og båt. Det er ryddet sti langs land og på vannet ligger det 8 -10 båter om sommeren.

Siden slutten av 1970-årene har lokalbefolkningen lagt ned et betydelig arbeid med å skape et godt
friluftsområde rundt Bergsfjordvannet og Bergsfjordelva. Det er satt ut yngel i vannet, ryddet stier i
området rundt og langs vann og elv, satt ut trimkasser, bygd grillhytte ved elva, bålplass i østenden av
vannet. Trær og kratt langs elva er fjernet slik at elv og (tidligere) fiskekulper er godt synlig.

Loppa kommune har gjennom flere henvendelser fra befolkningen i Bergsfjord de senere år blitt gjort
kjent med at Ymbers opprustings– og renoveringsarbeid i perioden 2002 til 2010 har medført at
løsmasser er blitt vasket ut i elva og fylt fiskekulpene. Sjørøya går ikke lenger opp i elva.

Konsekvenser for landskap og friluftsliv
Den foreslåtte endringen av driften av Bergsfjord kraftverk vil gi store negative konsekvenser for
rekreasjonsområdet.

Økt slukeevne vil skape stor variasjon i vannstanden i Bergsfjordvannet også i sommerperioden. Det vil
bli en tydelig reguleringssone i Bergsfjordvannet store deler av sommeren. Tilgjengeligheten til
Bergsfjordvannet som fiskevann blir vanskeliggjort både for fiske fra land og fra båt. Reguleringssonen
vil også virke sterkt skjemmende i landskapsbildet.

Loppa kommune er også bekymret for hvilken innvirkning variasjonen i vannstanden vil ha på
fiskebestanden i vannet.

Ymbers forslag om en minstevannføring på 47 l/s hele året vil medføre at Bergsfjordelva vil være
tilnærmet tørrlagt minst 11 måneder i året og med sterkt redusert vannføring resten av året.

Arbeid i forbindelse med renoveringen har også gitt negative konsekvenser ved at fisken er blitt borte i
Bergsfjordelva.

Avbøtende tiltak
Ymber AS må pålegges å reetablere kulpene og elveutløpet i Bergsfjordelva slik de var før 2002 og tiltak
for å reetablere fiskebestanden i Bergsfjordelva og Bergsfjordvannet.

Behandling i Kommunestyre- 28.04.2016
Stein Thomassen ba om vurdering av sin habilitet ettersom han er styremedlem av Alta Kraftlag.
Representanten fratrådte.
Stein Thomassen ble enstemmig erklært habil til å behandle saken.

Ordfører Steinar Halvorsen og Line Enger Posti stilte spørsmål om sin habilitet ettersom de sitter i
representantskapet i Ymber. Representantene fratrådte. Kommunestyret erklærte begge
representantene inhabil under behandlingen av saken.

Ronja Garden ble foreslått og valgt som setteordfører.

------------------------------Loppa Arbeiderparti v/Berit Land foreslo følgende forslag; til sak 15/16 Utvidelse av Bergsfjord
kraftverk, Loppa kommune:

Loppa kommunestyre har i møte 28. april 2016 vedtatt følgende høringsuttalelse:

Det vises til



søknad datert 18. mai 2010 fra Ymber AS om konsesjon for å bygge og drifte Bergsfjord
kraftverk i Loppa kommune etter bestemmelser i vannressursloven og energiloven.
høringsbrev datert 20. mars 2016 fra Norges vassdrags- og energidirektorat om høring av
Ymbers søknad om utvidelse av Bergsfjord kraftverk.

Bergsfjord kraftverk har vært i drift siden 1958 uten at konsesjon har vært gitt. I perioden 2002 – 2010
har Ymber AS gjennomført opprusting og renovering av rørgate, dam og kraftstasjon. Ymber AS søker i
etterkant av denne opprustingen om tillatelse til å drifte kraftverket med en høyere slukeevne og
installert effekt enn før opprustingen. Søknaden gjelder også tillatelse etter energiloven for bygging og
drift av Bergsfjord kraftverk med tilhørende koblingsanlegg og kraftlinje.

Bergsfjord kraftverk er allerede bygd og koblingsanlegg og kraftlinje montert. Loppa kommunes
uttalelse må ses i forhold til hvilke konsekvenser en drift med høyere slukeevne og installert effekt enn
før opprustingen vil få.

Sammendrag
Loppa kommune går i mot den foreslåtte endringen av driften av Bergsfjord kraftverk. Loppa
kommune vurderer at den foreslåtte endringen vil gi store negative konsekvenser for friluftsliv, det
biologiske mangfoldet og landskapsbildet.

Ymber AS må pålegges å sette inn avbøtende tiltak i forhold til de skader som er påført vassdraget i
opprustingsperioden.

Spesielle forhold
Forsyningssikkerhet
Fra 1990 ble det etablert toveis forsyning gjennom sammenkobling av linje østfra (Alta kraftlag) over
Øksfjordbotn og vestfra (Ymber) over Kvænangen. Dette har økt forsyningssikkerheten.

Eiendomsforhold
Loppa kommune kjøpte i 2009 eiendommen 14/6. Eiendommen ligger langs nordsiden av elva og et lite
stykke østover på nordsiden av vannet. Eiendommen ble kjøpt med 50 % støtte fra statlige midler til
sikring og utvikling av nærfriluftsområder og er registrert i Naturbase med id FS00002327. Området er
i Naturbase definert som av svært viktig verdi og med høy brukerfrekvens. Det ble i 2012 utarbeidet
forvaltningsplan for området. Planen er godkjent av fylkesmannen i Finnmark.

Berørte allmenne interesser
Både Bergsfjordelva og Bergsfjordvannet er et lett tilgjengelig rekreasjonsområde. Området er flittig
brukt til turer, jakt og fiske.

Bergsfjordelva renner gjennom tettbebyggelsen i Bergsfjord og er en viktig del av landskapsbildet. I
sommerperioden juni til september renner vannet i flomløpet og skaper ei brusende elv som er godt
synlig både i bygda og fra sjøen.

Bergsfjordvannet er det eneste fiskevannet som kan nås fra bygda uten å måtte på sjøen. Det fiskes
både fra land og båt. Det er ryddet sti langs land og på vannet ligger det 8 -10 båter om sommeren.

Siden slutten av 1970-årene har lokalbefolkningen lagt ned et betydelig arbeid med å skape et godt
friluftsområde rundt Bergsfjordvannet og Bergsfjordelva. Det er satt ut yngel i vannet, ryddet stier i
området rundt og langs vann og elv, satt ut trimkasser, bygd grillhytte ved elva, bålplass i østenden av
vannet. Trær og kratt langs elva er fjernet slik at elv og (tidligere) fiskekulper er godt synlig.

Loppa kommune har gjennom flere henvendelser fra befolkningen i Bergsfjord de senere år blitt gjort
kjent med at Ymbers opprustings– og renoveringsarbeid i perioden 2002 til 2010 har medført at
løsmasser er blitt vasket ut i elva og fylt fiskekulpene. Sjørøya går ikke lenger opp i elva.

Konsekvenser for landskap og friluftsliv
Den foreslåtte endringen av driften av Bergsfjord kraftverk vil gi store negative konsekvenser for
rekreasjonsområdet.

Økt slukeevne vil skape stor variasjon i vannstanden i Bergsfjordvannet også i sommerperioden. Det vil
bli en tydelig reguleringssone i Bergsfjordvannet store deler av sommeren. Tilgjengeligheten til
Bergsfjordvannet som fiskevann blir vanskeliggjort både for fiske fra land og fra båt. Reguleringssonen
vil også virke sterkt skjemmende i landskapsbildet.

Loppa kommune er også bekymret for hvilken innvirkning variasjonen i vannstanden vil ha på
fiskebestanden i vannet.

Ymbers forslag om en minstevannføring på 47 l/s hele året vil medføre at Bergsfjordelva vil være
tilnærmet tørrlagt minst 11 måneder i året og med sterkt redusert vannføring resten av året.

Arbeid i forbindelse med renoveringen har også gitt negative konsekvenser ved at fisken er blitt borte i
Bergsfjordelva.

Avbøtende tiltak
Ymber AS må pålegges å reetablere kulpene og elveutløpet i Bergsfjordelva slik de var før 2002 og tiltak
for å reetablere fiskebestanden i Bergsfjordelva og Bergsfjordvannet.

Loppa Høyre v/Ståle Sæther foreslo;

Kommunestyret sender saken tilbake til administrasjonen pågrunn av at det under behandlingen av
saken er fremkommet flere mulige faktafeil i administrasjonens saksfremlegg.
Det ble stemt over utsettelsesforslaget.

Det ble avgitt 5 (H/SP) stemmer for utsettelse, mens 8 (AP/SV/SP) stemte for at saken
realitetsbehandles.
Det ble votert over Arbeiderpartiet’s forslag mot rådmannens innstilling. Arbeiderpartiets forslag ble
vedtatt mot 4 stemmer (H).

Line Enger Posti fikk permisjon med umiddelbar virkning.

PS 15/16 Energiovervåkning av kommunale bygg
Vedtak i Kommunestyre - 28.04.2016
Loppa kommune bevilger kr 133 676, - til service og komplettering av eksisterende
energiovervåkningsanlegg av kommunale bygg. Midlene tas av fond avsatt til dette formålet i 2007(SDanlegg 2565033), og overføres driftsregnskapene til relevante bygg.
Enstemmig vedtatt.

PS 16/16 Tilstandsrapport for skole, barnehager og bibliotek
2014/2015.
Vedtak i Kommunestyre - 28.04.2016
Loppa kommunestyre tar tilstandsrapport for skole, barnehager og bibliotek 2014/2015 til orientering.
Enstemmig vedtatt.

PS 17/16 Opprettelse av stilling Introduksjonskoordinator i Loppa
kommune. Endring av vedtak.
Vedtak i Kommunestyre - 28.04.2016
Loppa kommunestyre oppretter stilling som Introduksjonskoordinator i 100 % stilling i perioden 20162019.
Enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyre- 28.04.2016
Heidi Dahl stilte spørsmål om sin habilitet da hun er søker på stillingen.
Heidi Dahl ble enstemmig erklært habil til å behandle saken.

Ordfører Steinar Halvorsen foreslo følgende;
Loppa kommunestyre oppretter stilling som Introduksjonskoordinator i 100 % stilling i perioden 20162019.

PS 18/16 Låneopptak startlån
Vedtak i Kommunestyre - 28.04.2016
Loppa kommunestyre godkjenner opptak av startlån i Husbanken på kr. 2.000.000,- i 2016 for videre
utlån. Startlån tildeles ved enkeltvedtak i tråd med Husbankens forskrifter og retningslinjer for startlån.
Lånet nedbetales som serielån med total løpetid på 10 år med fast rente.
Rådmannen gis fullmakt til å oppta lånet i henhold til Finansreglementet punkt 9a.
Enstemmig vedtatt.

PS 19/16 Referatsaker
RS 7/16 Skatteoppkreverfunksjon
RS 8/16 Søknad om tilskudd til bredbånd og andre digitaliseringstiltak - Loppa kommune.
RS 9/16 Vedrørende rutetilbud i Loppa kommune - Samferdselsinnspill
RS 10/16 Vedr. rutetilbud i Loppa kommune sendt fra Finnmark fylkeskommune
RS 11/16 VS: Status på rutedrift - Loppa
RS 12/16 Kommuneproposisjon og kommunereform 2016 - Konferanse

Vedtak i Kommunestyre - 28.04.2016
Referatsakene tas til orientering.

Ordfører, varaordfører og rådmann svarte på spørsmålene som ble stilt i
starten av møtet.

PS 20/16 Samferdselsuttalelser

Vedtak i Kommunestyre - 28.04.2016
Loppa kommunestyre ber fylkeskommunen om å snarest:
1. Gjenopprette LoppaXpressen til Hammerfest 3 ganger i uken hele året. Folk er avhengig av
denne ruten for å komme seg til sykehus (hurtigbåtrute 320)
2. Gjenopprette korrespondanse med buss Øksfjord - Alta om morgenen fra Vestre Loppa (fergerute
520 / hurtigbåtrute 320 og bussrute 201).
3. Gjenopprette fergeavgang fra Vestre Loppa fredag ettermiddag. Uten denne avgangen må folk ta
fri på fredager når de skal reise bort i helgen (fergerute 520).
4. Gjenopprette muligheten for dagstur fra Vestre Loppa på lørdager (fergerute 520).
5. Gjenopprette ferge Øksfjord - Tverrfjord med avgang kl. 1430 på tirsdager. Denne fergen brukes
til skoleskyss (fergerute 510).
6. Gjenopprette vanlige ruter Nuvsvåg - Tverrfjord og Tverrfjord - Øksfjord i skoleferien. Dette er
nødvendig for barnehageskyss, for å kunne jobbpendle til Øksfjord med offentlig transport og for
reiselivet (fergerute 510 og bussrute 204).
7. Gjenopprette fergerute Tverrfjord - Øksfjord på lørdager og søndager rundt kl. 14-15 som
korresponderer med sørgående Hurtigrute (fergerute 510). Denne avgangen er også viktig for
hyttefolk.
8. Innføre signalanløp av Langfjordhamn på torsdager.
Enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyre- 28.04.2016
Loppa SV og SP v/Fabrice Caline foreslo følgende;
Loppa kommunestyre ber fylkeskommunen om å snarest:
1. Gjenopprette LoppaXpressen til Hammerfest 3 ganger i uken hele året. Folk er avhengig av
denne ruten for å komme seg til sykehus (hurtigbåtrute 320)
2. Gjenopprette korrespondanse med buss Øksfjord - Alta om morgenen fra Vestre Loppa (fergerute
520 / hurtigbåtrute 320 og bussrute 201).
3. Gjenopprette fergeavgang fra Vestre Loppa fredag ettermiddag. Uten denne avgangen må folk ta
fri på fredager når de skal reise bort i helgen (fergerute 520).
4. Gjenopprette muligheten for dagstur fra Vestre Loppa på lørdager (fergerute 520).
5. Gjenopprette ferge Øksfjord - Tverrfjord med avgang kl. 1430 på tirsdager. Denne fergen brukes
til skoleskyss (fergerute 510).
6. Gjenopprette vanlige ruter Nuvsvåg - Tverrfjord og Tverrfjord - Øksfjord i skoleferien. Dette er
nødvendig for barnehageskyss, for å kunne jobbpendle til Øksfjord med offentlig transport og for
reiselivet (fergerute 510 og bussrute 204).
7. Gjenopprette fergerute Tverrfjord - Øksfjord på lørdager og søndager rundt kl. 14-15 som
korresponderer med sørgående Hurtigrute (fergerute 510). Denne avgangen er også viktig for
hyttefolk.
8. Innføre signalanløp av Langfjordhamn på torsdager.

PS 21/16 Valg av vararepresentant til forhandlingsutvalget
intensjonsavtale om kommunesammenslåing
Vedtak i Kommunestyre - 28.04.2016
Arve Berntzen velges som vararepresentant til forhandlingsutvalget intensjonsavtale om
kommunesammenslåing.
Enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyre- 28.04.2016
Loppa AP v/Stein Thomassen foreslo:
Arve Berntzen velges som vararepresentant til forhandlingsutvalget intensjonsavtale om
kommunesammenslåing.

----------------------

Ordfører orienterte om arbeidet med mulig kommunesammenslåing.
----------------------

PS 22/16 Ny sak, opprettelse av plankomitè til forprosjekt
kompetansesenter og idrettshall
Vedtak i Kommunestyre - 28.04.2016
Loppa kommunestyre vedtar følgende plankomite til utarbeidelse av skisseprosjekt/forprosjekt for et
kompetansesenter og flerbrukshall:






Byggherre og leder av plankomiteen: Ordføreren
Politiske representanter: Arve Berntzen med Heidi Dahl som varamedlem. Cato Kristiansen
med Kai Hansen som varamedlem.
Representant for hallidrett: Leder Øksfjord Idrettslag.
Andre brukergrupper: Rektor Høgtun skole, styrer i Øksfjord barnehage og leder Loppa
folkebibliotek.
Barnas representant.

Plankomiteens oppgaver vil være å:

1. Dokumentere behovet for hallen. Særlig er det viktig å redegjøre for kartlegging av det behov
barn og ungdom har.
2. Analysere tomtespørsmål/ lokalisering (del av eksisterende anlegg eller nytt anlegg).
3. Vurdere bestående anleggsplaner og få innpasset hallprosjektet i disse eller nye
planer/prioriteringer.
4. Vurdere kombinasjonsmuligheter/hallkonsept (flerbruk/flerfunksjon, utenomidrettslig aktivitet
osv.).
5. Vurdere behovet for tilskuerplasser, parkering osv.
6. Vurdere hallalternativ/konkret utforming, herunder revidert romprogram i forhold til
retningslinjer fra fylket/KUD og idretten.
7. Utarbeidelse av foreløpig romprogram (rammeprogram). Vurdere om det er riktig å engasjere
byggeledelse/ansvarshavende allerede nå, og eventuelt foreta slikt engasjement.
8. Utarbeide kostnads- og finansieringsanalyse.
9. Foreta driftsanalyser og anslag over driftskostnader/inntjening.
10. Fremskaffe skisseprosjekt og underlag for forhåndsgodkjenning i fylket/KUD.
11. Løpende orientere kommunen, Idrettsråd og aktuelle brukere om prosjektering og utvikling av
prosjektet.
Økonomisk ramme for dette arbeidet er kr. 500 000,-, vedtatt i Loppa kommunestyre 17.12.14.
Enstemmig vedtatt.

Behandling i Kommunestyre- 28.04.2016
Fellesforslag fra samtlige partier;
Loppa kommunestyre vedtar følgende plankomite til utarbeidelse av skisseprosjekt/forprosjekt for et
kompetansesenter og flerbrukshall:






Byggherre og leder av plankomiteen: Ordføreren
Politiske representanter: Arve Berntzen med Heidi Dahl som varamedlem. Cato Kristiansen
med Kai Hansen som varamedlem.
Representant for hallidrett: Leder Øksfjord Idrettslag.
Andre brukergrupper: Rektor Høgtun skole, styrer i Øksfjord barnehage og leder Loppa
folkebibliotek.
Barnas representant.

Plankomiteens oppgaver vil være å:
1. Dokumentere behovet for hallen. Særlig er det viktig å redegjøre for kartlegging av det behov
barn og ungdom har.
2. Analysere tomtespørsmål/ lokalisering (del av eksisterende anlegg eller nytt anlegg).
3. Vurdere bestående anleggsplaner og få innpasset hallprosjektet i disse eller nye
planer/prioriteringer.
4. Vurdere kombinasjonsmuligheter/hallkonsept (flerbruk/flerfunksjon, utenomidrettslig aktivitet
osv.).
5. Vurdere behovet for tilskuerplasser, parkering osv.
6. Vurdere hallalternativ/konkret utforming, herunder revidert romprogram i forhold til
retningslinjer fra fylket/KUD og idretten.

7. Utarbeidelse av foreløpig romprogram (rammeprogram). Vurdere om det er riktig å engasjere
byggeledelse/ansvarshavende allerede nå, og eventuelt foreta slikt engasjement.
8. Utarbeide kostnads- og finansieringsanalyse.
9. Foreta driftsanalyser og anslag over driftskostnader/inntjening.
10. Fremskaffe skisseprosjekt og underlag for forhåndsgodkjenning i fylket/KUD.
11. Løpende orientere kommunen, Idrettsråd og aktuelle brukere om prosjektering og utvikling av
prosjektet.
Økonomisk ramme for dette arbeidet er kr. 500 000,-, vedtatt i Loppa kommunestyre 17.12.14.

