FORVENTNINGSNOTAT
Regionalt planforum 25.2.2021
sak 3: Områderegulering Nordkapp-halvøya
Bakgrunn og innhold
Nordkapphalvøya er et område med utstrakte kvaliteter for naturopplevelse som skaper gode
muligheter for rekreasjon og friluftsliv, som igjen er utgangspunktet for en stor turisme og er en
populær destinasjon. Den første turisten besøkte Nordkapp i 1664, men Nordkapp ble for alvor en
attraksjon fra slutten av 1800-tallet. Nordkapplatået er en av Norges største turistattraksjoner og har
stor betydning for næringslivet i kommunen og regionen.
Planutvalget i Nordkapp kommune har fattet et vedtak om formålet med planarbeidet i sak 2/20 den
21.1.2020. Vennligst se planprogrammet for innholdet i vedtaket.
Arbeidet med en områdereguleringsplan for Nordkapp-halvøya ble oppstartet i 2016 med varsling og
planprogram. Prosessen pågikk frem til 2019 hvor planen først ble vedtatt i sak 27/19 den 20.6.2019.
Etterfølgende ble vedtaket erklært ugyldig i sak 58/19 den 5.11.1019. Både politisk og administrativ
ledelse i Nordkapp kommune er forandret siden dette og kommunen ønsker nå å oppstarte
planprosessen på nytt med «blanke ark». Planprosessen og utforming av reguleringsplanen vil forgå i
kommunal regi med bistand fra Asplan Viak som innleid konsulent.
Planarbeidet er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning (FOR-2017-06-21-854). I likhet
med tidligere planprogram og vurdering i forrige prosess vurderes planarbeidet ikke å medføre krav
om konsekvensutredning etter forskriften.

Avklaringer
På regionalt planforum vil vi gjerne ha innspill/føringer til planen. Er det forhold som har endret seg
ift. reguleringsplanen som tidligere har vært på høring? Tenker da spesielt på bruk av hensynssoner
for natur, kulturminner, faresoner og sikringssoner. Er sektormyndighetenes interesser ivaretatt? Er
det plantema vi bør fokusere spesielt på?

Deltaker fra Nordkapp kommune
Jan Olsen, ordfører
Vegard Juliussen, kommuneplanlegger
Allan Hjorth Jørgensen, konsulent, Asplan Viak
Vi kan innlede med at ordfører tar en gjennomgang av bakgrunn for planarbeidet og innleid
konsulent gjennomgår utsendt planprogram.

Vedlegg
Forslag til planprogram som er sendt på høring med merknadsfrist 8.3.2021.

