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Innhold

PS 18/20

Detaljregulering for Frakkfjorden akvakulturanleggplanforslag trukket av Grieg Seafood Finnmark
Forbud mot å overnatte på fritidseiendom
Karanteneregler i Loppa kommune

PS 19/20
PS 20/20

Lukket

Merknad til saksliste:
Line Enger Posti (U): Spørsmål om tilflytting til Bergsfjord
Ordfører: Orienterte om henvendelse fra Ruben Elvebakken og fikk innspill fra
kommunestyre.
Cato Kristiansen (SV): Høringsfrist arealplan for Loppa kommune, mangelfull arealplan lagt
ut på kommunens hjemmeside. Mangler sider.
Ordfører: Kommunestyre anmodet om at saken ble behandlet på nytt i formannskapet.
Formannskapsmøte innkallelse umiddelbart etter kommunestyremøte.

PS 18/20 Detaljregulering for Frakkfjorden akvakulturanleggplanforslag trukket av Grieg Seafood Finnmark
Behandling i Kommunestyre- 08.04.2020
Stina Pedersen (SV): Leverte et utsettelsesforslag med bakgrunn i at vedtaket om detaljregulering
PS 10/19 må behandles på nytt og eventuelt oppheves.
Forslag om utsettelse vedtatt med 10 (SV/H/SP/U) mot 5 (AP) stemmer.

PS 19/20 Forbud mot å overnatte på fritidseiendom
Vedtak i Kommunestyre - 08.04.2020

Loppa kommunestyre understreker at forbudet om å overnatte på fritidseiendom for andre enn
folkeregistrerte i Loppa kommune, jf. Forskrift om endring i forskrift om karantene, isolasjon
og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19, med
hjemmel i Smittevernloven, gjelder all form for overnatting på fritidseiendommer, herunder
også andre installasjoner eller innkvarteringer, som spikertelt, campingvogner, bobiler og
liknende bygninger med mulighet for overnatting.
Enstemmig vedtatt.

PS 20/20 Karanteneregler Loppa kommune
Vedtak i Kommunestyre - 08.04.2020

For å forsinke spredning av Covid-19 treffer kommunestyret i Loppa kommune følgende
vedtak etter smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav d:
1. Alle som ankommer kommunen etter opphold i utlandet eller i fylkene Oslo, Agder,
Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland siste to uker, eller som har vært
i direkte kontakt med personer som har fått påvist Corona smitte, ilegges hjemme karantene i
14 dager etter ankomst.
2. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder
myndighetenes til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.
Følgende unntak gjelder:
1 Transittopphold på flyhavn generelt i Norge regnes ikke som opphold i området. Det samme
gjelder når reise skjer i forbindelse med mannskapsbytte på tråler, brønnbåt, mv.
2 Opphold på plattform/sokkel med påfølgende hjemreise regnes ikke som opphold
3 Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav.
Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

4 Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske
funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig

for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Slike unntak gjøres av
virksomhetens ledelse uten involvering av kommunen.
5 Det tillates overnatting på hoteller for personer som ikke har privat bolig/bosted.
Enstemmig vedtatt.

