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Forventningsnotat til planforum 5. mai – KPA 
Nordkapp

Nordkapp kommune har startet arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel. 
Gjeldende plan ble vedtatt i 2016. Planen omfatter både land- og sjøarealene i kommunen 
med unntak av Honningsvåg sentrum og Nordkapp-platået som omfattes av egne 
områdereguleringsplaner.

1. Akvakultur

Den største endringen i nytt forslag til arealdel siden forrige plan, er nye lokaliteter for 
akvakultur; disse er kommet inn som innspill som en del av prosessen. Det er utarbeidet et 
utkast til konsekvensutredning for områdene. Kommunen ønsker tilbakemeldinger fra 
myndighetene på dette.

Blant annet kan flere av områdene komme i konflikt med Kystverkets interesser 
(ferdselsområde + hvit sektor). 

2. Fremstilling av Nordkapp-halvøya i plankartet

Det er en pågående konflikt og reguleringsprosess ved Nordkapp-platået. Hvordan bør 
arealet avsettes i plankartet?
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3. Hensynssoner/ faresoner og lesbarhet

Det finnes i dag store mengder data tilgjengelig på nett når det gjelder aktsomhetsområder 
for ulike type skred og flom, kulturminner, reindriftsinteresser, naturverdier i sjø og på land, 
fiskeriinteresser, friluftsliv m.m..

Dersom disse ulike dataene skal tas inn i plankartet under ulike typer hensynssoner/ 
faresoner vil kartet bli uleselig (i PDF-format).

Hvilke temalag bør prioriteres i plankartet? Bør det utarbeides temakart for andre temaer? 
Bør man henvise til ulike kartløsninger i bestemmelsene/retningslinjene?

Disse tenkes tatt inn i plankartet (slik som i gjeldende plan):

- Sikringssoner nedslagsfelt drikkevann
- Hensynssoner flyplass
- Støysoner flyplass
- Båndleggingssoner etter lov om naturvern (Gjesværstappan naturreservat, Djupvika 

naturreservat, Sværholtklubben naturreservat, deler av verneplan for vassdrag for 
Lille Porsangerelva).

- Hensyn landskap (Reinelv, Gjesvær og Tufjorden sør)

Løsninger rundt disse temaene ønskes diskutert:

- Sikringssoner forurenset grunn
- Faresone ras- og skredfare - kartlagte fareområder (for eksempel: Nordvågen)
- «Faresoner» ras og skredfare – ulike aktsomhetsområder i NVE Atlas for snøskred og 

steinsprang, jord- og flomskred (ikke kartlagte fareområder per i dag) – burde disse 
inngå i byggeområder?

- «Faresoner» flom – aktsomhetsområder for flom i NVE Atlas
- Faresone energianlegg: bør det etableres faresone rundt alle høyspentledninger – 

evt hvilke og hvilken avstand?
- Hensyn reindrift: flyttleier og oppsamlingsområder inngår i gjeldende plan. Skal 

flere områder avsettes med hensynssone eller skal dette videreføres?
- Hensyn friluftsliv: statlige friluftsområder inngår i plankartet i dag (Nordvågen + 

Skipsfjord). Bør kartlagte viktige og svært viktige friluftsområder inngå?
- Hensyn naturmiljø (3 områder inngår i dag: Spesielt planteliv med botanisk interesse 

ved Duksfjord, område ved kysten med fossiler mellom Nordvågen og Kjelvik, 
Storskogen ved Gjesvær med verdens nordligste bjørkeskog.): bør kartlagte viktige 
naturtyper på land og i sjø inngå? Hva med funksjonsområder for arter?

- Kulturminner: bør automatisk fredete kulturminner inngå med båndleggingssone i 
tillegg til 5 områder for hensynssone bevaring kulturmiljø som videreføres fra 
gjeldende plan (Kjelvik, Tunes, Lille Porsangnes, Helnes fyr, Repvåg-Stranda-Reinelv)
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- Fiskeriinteresser: skal for eksempel gytefelt eller viktige fiskeplasser inngå?

4. Reguleringskrav fritidsbebyggelse i dagens 
kommuneplan

Kommunen er i liten grad en hyttekommune, men har noen områder med spredte hytter 

som stort sett eies av lokale eller andre med sterk tilknytning til stedet. I gjeldende arealdel 

er det gitt mulighet for videre utbygging og fortetting innen disse områdene. Det er 

imidlertid satt krav om detaljregulering. Se relevante bestemmelser hentet fra dagens 

arealdel nedenfor.

Utfordringen er at det av om til dukker opp ønske om å bygge en fritidsbolig i områdene, 

men at de da blir møtt om krav til regulering med tilhørende utredninger. Dette blir for mye 

å legge på en enkelt fremtidig hytteeier og resultatet blir at de etablerer seg andre plasser. 

Kommunen ønsker å kunne tillate mindre utbygging innen hver av de nevnte områder uten 

krav om regulering. I en del kommuneplaner har jeg sett at det er brukt bestemmelse om 

at 1 til 2 enheter tillates innen et større utbyggingsareal hvert år så lenge en rekke kriterier 

er oppfylt. Parallelt til bestemmelsene som ofte er for områder til spredt fritids- eller 

boligbebyggelse.

Ideelt sett skulle hvert av områdene vært detaljregulert, men det vil ikke skje så lenge det 

ikke er utbyggingspress og en proff utbygger. Videre kan det heller ikke være kommunens 

ansvar å regulere for fritidsbebyggelse på areal som eies av Finnmarkseiendommen eller 

private.

Utsnitt fra dagens bestemmelser til kommuneplanen:
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5. Videre prosess og samhandling

Orientering og drøfting om videre prosess og formålstjenlig samhandling med regionale 

myndigheter.

Vedlegg:

- Utkast til KU


