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1. BAKGRUNN 
 

Nordkapphalvøya er et område med utstrakte kvaliteter for naturopplevelse som skaper gode 

muligheter for rekreasjon og friluftsliv, som igjen er utgangspunktet for at Nordkapp-platået er blitt en 

av Norges største turistattraksjoner. 

Arbeidet med en områdereguleringsplan for Nordkapp-halvøya ble startet opp allerede i 2016 med 

varsling og planprogram. Planprosessen pågikk frem til planen ble vedtatt 20/6.2019. Senere samme år 

(5/11 2019) ble tidligere vedtak erklært ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil ved brudd på 

habilitetsreglene. 

Den 21/1 2021 fattet planutvalget vedtak om at planarbeidet skulle startes på nytt med «blanke» ark.  

Planprosessen og utforming av reguleringsplanen ble utført i kommunal regi, med bistand fra Asplan 

Viak som innleid konsulent. Oppstartvarsel med planprogram ble vedtatt den 22/1 2021 og lagt ut til 

offentlig ettersyn med svarfrist til 8/3 2021. Etter vurdering av innkomne merknader ble 

planprogrammet fastsatt av Nordkapp planutvalg den 4/5 2021.  

 

I oktober 2021 ble Høgtuns Plankontor AS engasjert av Nordkapp kommune til å utarbeide 

områdeplan for Nordkapp-halvøya. Det fastsatte planprogrammet, sammen med utredninger/innhold i 

tidligere planforslag utarbeidet av Sweco, har dannet hovedgrunnlaget for utarbeidelsen av nåværende 

planforslag. 

 

1.1 Hensikt med planen 
 
I planprogrammet er formålet med planarbeidet utformet på følgende måte: 

 

«Planområdet omfatter hele Nordkapp-halvøya med kyst, og avgrenses i sør ved Elvevika (Tufjord) - 

Vestfjorden. Langs vestsiden går Tufjorden, og i nord er området markert ved Tunes, Knivskjellodden 

og Nordkapp-klippen. I øst grenser området til Vestfjorden. Hele platået inkludert Hornvika inngår i 

Nordkapp naturvernområde fra 31. mai 1929.  

 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for offentlig styring og kontroll av området og 

derigjennom sørge for en bærekraftig forvaltning og lik adgang på trafikkareal, parkering og 

frilufts arealer. Det er et mål at allmenheten skal sikres adgang til utmark og friluftsarealer, samt at 

det dannes grunnlag for god helhetlig løsning under demokratisk kontroll.  

 

Offentlig tilgjengelighet til utmarka og infrastruktur på Nordkapp-platået kan sikres gjennom 

regulering til offentlig formål, noe som også gir mulighet for offentlig drift eller eierform.  

 

1.2 Krav om konsekvensutredning 
 
Ved oppstart av nåværende planarbeid gjorde Asplan Viak følgende vurdering: 

«I likhet med tidligere planprogram og vurdering i forrige prosess vurderes planarbeidet ikke å 

medføre krav om konsekvensutredning etter forskriften. I praksis er de fleste tema i området utredet 

fra før og det foreligger stor eksisterende kunnskap om området». Vurderingen gjort av Asplan Viak 

er også gjeldende for nåværende planprosess. 

 

1.3 Forslagstiller og plankonsulenter  
 
Forslagstiller: Nordkapp kommune      Telefon: 78476500 

Kommunens kontaktperson: Jeanette Kaspersen.   Telefon: 78476526 

Ansvarlig for reguleringsarbeidet: Høgtuns Plankontor AS  Telefon: 90834114  
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2. PLANPROSESS 

 
Tidligere planprosess er beskrevet under pkt. 2 – Bakgrunn. 

 

13.12.21:  Oversendelse av orienteringsskriv fra Høgtuns Plankontor AS. 

Det ble sendt skriv til alle som ble tilskrevet ved utarbeidelse av planprogram, og til 

alle som hadde innspill til planprogram. I brevet (13.12.21) ble det opplyst om nye 

kontaktpersoner (ny plankonsulent og ny kontaktperson for Nordkapp kommune). I 

brevet ble det invitert til dialog og møter med alle som hadde interesse. 

 

2.1 Oversikt over innspill til planprogram og orienteringsskriv  
 

Nr. Interessenter Planprogram 

Asplan Viak 

Orienteringsskriv 

Høgtuns Plankontor AS 

Tilsendt Svar Tilsendt Svar 

1 Nordkapp kommune 22.01.22  13.12.21 30.01.21 (M) 

02.05.21 (M) 

08.06.22 (M) 

18.10.22 (M) 

2 Statsforvalteren 22.01.22 08.03.21 13.12.21 21.03.22 (M) 

3 Troms og Finnmark fylkeskommune 22.01.22 08.03.21 13.12.21 21.04.22 (M) 

4 Sametinget 22.01.22 12.03.21 13.12.21 11.01.22 

5 Direktoratet for mineralforvaltning 22.01.22  13.12.21 05.01.22 

6 Forsvarsdepartementet 22.01.22  13.12.21 15.12.21 

7 Statens vegvesen 22.01.22 12.03.21 13.12.21  

8 Kystverket 22.01.22 26.02.21 13.12.21  

9 Norges arktiske universitet 22.01.22 04.03.21 13.12.21  

10 Rica Eiendom AS 22.01.22  13.12.21 01.03.22 (M) 

08.04.22 (M) 

08.06.22 (M) 

11 Scandic Hotels AS 22.01.22 05.03.21 13.12.21 08.04.22 (M) 

12 Finnmarkseiendommen   13.12.21 07.09.22 (M) 

13 Nordkappregionen Havn IKS 22.01.22  13.12.21 14.12.21 

14 Destinasjon 71 grader Nord AS 22.01.22 Udatert 13.12.21  

15 Cape Fish Group AS 22.01.22 05.03.21 13.12.21  

16 Repvåg Kraftlag AS 22.01.22 22.02.21 13.12.21  

17 Avinor AS 22.01.22 17.02.21 13.12.21  

18 Evelyn Fredriksen 22.01.22 23.02.21 13.12.21  

 

Fig. 1 – Innkomne innspill til planprogram og orienteringsskriv («M» = møte) 

 

Innspill til planprogram 

- Figuren ovenfor viser merknadene som kom fram ved utarbeidelsen av planprogrammet. 

Merknadene ble behandlet av Nordkapp planutvalg den 4/5 2021. Hovedpunktene i 

merknadene og kommunens vurderinger er nærmere beskrevet under pkt. 7 – Innspill til 

oppstartmelding/planprogram. 
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Innspill til orienteringsskriv 

- Det framkom 4 innspill til orienteringsskrivet (siste kolonne til høyre i tabellen). I tillegg er det 

avviklet flere møter (markert med «M» på tabellen).  

 

Møter 

- Det var bare Rica Eiendom som ba om møte med bakgrunn i orienteringsskrivet. Møter med 

Rica Eiendom ble avviklet 01.03.22 og 08.04.22 (sistnevnte digitalt).  

 

- Av formelle grunner har plankonsulenten bare avviklet møter etter forespørsel. Unntakene er 

Nordkapp kommune (oppdragsgiver) og statsforvalteren og fylkeskommunen (som kan 

bistå/gi råd til kommuner/konsulenter i plansaker). I møter med statsforvalteren og 

fylkeskommunen (henholdsvis den 21.03.22 og 21.04.22), ble det sett på som hensiktsmessig 

at det ble avviklet møte mellom Nordkapp kommune og Rica Eiendom AS. 

 

- I møte med Nordkapp planutvalg 02.05.22, ble det gitt tilslutning om møte med Rica Eiendom 

AS. 

 
- Møtet ble avviklet 8/6 2022. Scandic/Rica hotell presenterte sitt syn på framtidsutvikling for 

Nordkapp. Kommunen hadde ikke forberedt en presentasjon, da de ikke hadde avviklet 

workshop om framtidig utvikling på Nordkapp. Ordføreren var imidlertid tydelig på at 

kommunens vedtak ved fastsetting av planprogrammet var styrende for planarbeidet (jf. pkt. 

1.1 - Hensikt med arbeidet, side 4). 

 
- På møtet ble det lagt opp til mulig drøfting av løsninger som begge parter kunne «leve med», 

uten å oppnå konkrete resultater. Møtet ga imidlertid god oversikt over Scandic/Rica 

Eiendoms visjoner, og Nordkapp kommunes ønske om å følge opp formålet som er fastsatt i 

planprogrammet. 

 

- Med bakgrunn i planprogrammets formål og møte den 08.06.22, ble det besluttet å be om 

møte med grunneier (Finnmarkseiendommen). Møtet ble avviklet den 7/9 2022 (Teams) med 

deltakelse fra kommunens administrative- og politiske ledelse til stede. FEFO uttrykte 

tilfredshet med dialog og at framtidig bruk av Nordkapp-platået ble avklart gjennom 

planarbeidet.    
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3.  PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 
 

3.1  FNs bærekraftmål 

 
Av FNs 17 bærekraftmål har følgende størst relevans for planarbeidet: 

 

Nr. 3:  God helse og livskvalitet: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder   

Nr. 7:  Ren energi til alle: Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en 

overkommelig pris. 

Nr. 12:  Ansvarlig forbruk og produksjon: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre. 

Nr. 13:  Stoppe klimaendringene: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og  

konsekvensene av dem. 

Nr. 14:  Livet i havet: Bevare og bruke havet og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig 

utvikling. 

 

3.2  Aktuelle lover og retningslinjer 

 
- Plan og bygningsloven 

- Kulturminneloven  

- Naturmangfoldloven 

- Friluftsloven 

- Vannforskriften 

- Retningslinje for støy i arealplanlegging (T-1442/2021) 

- Statlige planretningslinjer for barn og unge 

- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

- Sametingets planveileder 

 

3.3  Aktuelle regionale planer 
 

- Regional planstrategi for Troms og Finnmark 

- Kystplan Finnmark 

- Regional plan for kulturminner og kulturmiljø i Finnmark 2017-2027 

 

3.4 Kommuneplanens samfunnsdel (2015-27) 
 
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i Nordkapp kommunestyre den 16.09.2014. 

 

Hovedmål: Samfunnsdelen viser 6 hovedmål, hvor «Fiskeri» og «Reiseliv» har størst relevans for 

planområdet. 
 

Satsingsområder: Samfunnsdelen inneholder 6 satsingsområder, hvor «Utvikling og vekst» og 

«Bærekraftig arealforvaltning» har størst relevans for planområdet. Vi siterer følgende tekst som har 

særlig betydning for planarbeidet: 

 

- Nordkapp kommune skal være en tilrettelegger for næringslivet 

- Nordkapp skal utvikles til et moderne og attraktivt fiskerisamfunn for hjemmeflåten, 

fremmedflåten, oppdrett og industri 

- Nordkappturismen skal utvikles til å bli et bærekraftig, helårlig reisemål basert på bruk av hele 

kommunen. Nordkapps befolkning skal føle et økt eierskap til reiselivsmålet.  
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- Arealplanen skal legge til rette for økt fysisk aktivitet 

- Nordkapp er en stor reindriftskommune og reindrifta skal gis særskilt oppmerksomhet i 

arealplanleggingen. Der det er nødvendig skal det opprettes hensynssoner. Reindriftas 

arealbehov skal ses i et interkommunalt og regionalt perspektiv. 

 

Strekpunkt 3 har størst relevans for planområdet. Det er igangsatt arbeid med revisjon av 

kommuneplanens samfunnsdel. 

 

 

3.5 Kommuneplanens arealdel (2017-29) 
 
I kommunestyrets sluttbehandling av kommuneplanens arealdel 13.10.2016 ble det vedtatt at: 

«Nordkapp-halvøya tas ut av vedtaket i påvente av utarbeidet plan for området».  

 
Revisjon av arealdelen er igangsatt. Nåværende arbeid med områdeplan for Nordkapphalvøya 

samordnes med føringer/forslag i nåværende revisjon med arealdelen.  

 

3.6 Kommunedelplaner  
 
Det er vedtatt «Plan for idrett, friluftsliv 2016-19» og «Trafikksikkerhetsplan 2023-2026», eller finnes 

ingen kommunedelplaner som berører planområdet.  

 

3.7 Reguleringsplaner 
 

 
 
Figur 2 - Gjeldende reguleringsplan for Nordkapp-platået (2000) 

 

Innenfor planområdet finnes bare én gjeldende reguleringsplan: «Reguleringsplan for nordre del av 

Nordkapplatået», vedtatt 2/5 2000. I nevnte plan er selve Nordkapphallen regulert til "Byggeområde - 

turistanlegg". Nordre delen av Nordkapp-platået er vist som «Opparbeidet turistområde». 

Trafikkarealene er vist som private veger og privat parkering.  

 

Noen av arealformålene som ble benyttet den gang er endret. På neste side (fig 3) illustreres 

planforslaget som ble utarbeidet i 2019 (som er opphevet). Formålene i planforslaget i 2019 er i tråd 

med dagens tegneregler. 
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Fig. 3 – Utsnitt av forslag til reguleringsplan (2019) 

 

Reguleringsforslaget som ble opphevet i juni 2019 var ikke vesentlig endret fra 2000 når det gjaldt 

vegnett og bebyggelse (planforslaget viste imidlertid et lite tillegg av næringsareal mot øst).  

 

Endringene omfattet først og fremst omkringliggende grøntarealer. Områdene nærmest 

Nordkapphallen var tidligere regulert til «Opparbeidet turistområde» og endret til «Friområder». 

Øvrige grøntområder var tidligere regulert til «Friluftsområder» og endret til «LNFR-områder».  

 

Reguleringsplanen fra 2019 viste hensynssoner knyttet til tursti, infrastruktur, kulturmiljø og 

vannforsyning, som ikke framgikk av planen fra 2000. Begge planforslagene inngikk i tidligere 

utarbeidet verneplan.  

 

3.8 Andre planer 
 

Masterplan for Nordkapp 2014-2025 (Visit Nordkapp)  

 

Visit Nordkapp er et selskap som eies av flere aksjonærer, bl.a. Nordkapp kommune, 

Nordkappregionen Havn IKS og Scandic Hotels AS. 

 

Masterplanen har som formål å avklare og forankre en overordnet strategi for den fremtidige 

utviklingen av Nordkapp som reisemål. Dette gjelder både forhold knyttet til utviklingen av selve 

reisemålet, men også markedsmessig posisjonering, forholdet til kommunale planprosesser og 

samspillet blant aktørene på utviklingssiden.  
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4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET  
 

4.1 Beliggenhet og planavgrensning                                                                                     
 

    
 
Fig. 4 – Beliggenhet                 Fig. 5 – Planavgrensning  

 

Planområdet ligger på nordkysten av Magerøya i Nordkapp kommune. Magerøya er forbundet med 

fastlandet med Nordkapptunnelen under Magerøysundet. Sør på Magerøya ligger Honningsvåg, som 

er administrasjonssentrum i kommunen.  
 
Planområdet omfatter Nordkapphalvøya med tilstøtende sjøarealer. Planområdet har et samlet areal på 

ca. 95 km², hvor landarealet utgjør omtrent halvparten (47,7 km²). 

 

4.2  Naturgitte forhold  

 

 
 
Fig 6 – Nordkapphalvøya m/tilstøtende sjøområder                  

https://no.wikipedia.org/wiki/Nordkapptunnelen
https://no.wikipedia.org/wiki/Honningsv%C3%A5g
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Sjøområdene 

Omkringliggende sjøområder mot halvøya inngår i planforslaget. Store deler av kystlinjen er 

gyteområder for ulike fiskeslag. I nærområdene inngår også tareskog og skjellfelter. Innenfor 

planavgrensningen ligger fiskefelter for både aktive - og passive redskaper. 

 

Landskap 

Nordkapphalvøya består hovedsakelig av et slettelandskap med bratte klipper mot sjøen. Kystklippene 

bærer preg av bølgeerosjon over lengre tid. 

 

Grunnforhold  

Mesteparten av halvøya består av sedimentære bergarter som sandstein, gråvakke, leirskifer. Det er 

stedvis innslag av gabbro, gneis, glimmerskifer og kalkstein. Knivskjelodden består av granitt. 

 

Jorddekke 

Store deler av halvøya består av fjell i dagen, men det finnes tynne lag med jorddekke, særlig i 

nedsenkninger og langs bekkedrag. På halvøya finnes også ferskvann og myrer.  

 

Fareområder  

Deler av planområdet, særlig de bratteste partiene kan være utsatt for naturfarer. Slettelandskapet oppå 

platået er eksponert for vind. Se risiko- og sårbarhetsanalyse.   

 

4.3 Historisk bruk av området 

 
Magerøya, som ligger ytterst i Porsangerfjorden var sannsynligvis isfri allerede for 15000 år  

siden. De første menneskene fulgte isens tilbaketrekning og var jegere og sankere, som høstet  

av det naturen kunne gi. Denne levemåten har sannsynligvis vært fremtredende gjennom hele  

perioden etter siste istid.  

 

Nordkapphalvøya har en svært rik kulturhistorie, hvor spor av menneskelig aktivitet finnes fra  

både steinalder, jernalder, middelalder og etter reformatorisk tid (1536). 

 

 
 
Fig. 7 – Kulturminner 

Funn fra stein- og jernalder er vist med  

svart markering, mens funn etter år 1500 er  

vist med grå markering.  

 

Nyere funn (etter år 1900) er vist med hvit  

markering (flesteparten av disse er ikke  

fredet).  

 

Tallene i de ulike sirklene illustrerer antall  

funn. 

 

På norsk het Nordkapp opprinnelig  

Knyskanes, men fikk navnet North Cape  

av engelske utforskere i 1553.  

 

Stedet ble senere et mål for turister, og  

organiserte turistreiser ble iverksatt  

allerede i 1875.  
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4.4 Dagens bruk av området 

 
Fiskeri 

Bosettingen på Magerøya i dag viser en klar avhengighet til ressursene i havet og Nordkapp er av de 

største fiskerikommunene i Finnmark. Nordkapp kommune ligger på toppen av statistikken som viser 

antallet fiskere som har fiske som sitt hovedyrke. Mottaksanleggene gir betydelig sysselsetting.  

 

Reindrift.  

Hele Magerøya inngår i Kárájoga Oarjjabealli    reinbeitedistrikt. Arealene på Nordkapphalvøya har 

status som sommer- og vårbeite, samt kalvingsland. Områder på Nordkapphalvøya omfattes også av 

flytte- og trekkleier. 

 

Turisme og reiseliv 

Turisme har ikke samme historiske tradisjon som fiskeri og reindrift, men Nordkapp med Nordkapp-

platået har likevel vært et populært reiselivsmål helt siden 1800-tallet. Området er unikt med sin 

beliggenhet som Europas nordligste fastlandsområde, spektakulær natur og opplevelse av 

midnattssola. Nordkapp-platået har i nyere tid blitt en av de viktigste turistmagnetene i Norge. 

Beliggenheten bidrar til trafikk gjennom hele Norge både på land og sjøsiden. Honningsvåg havn er 

den nest største cruisehavnen i Norge.  

 

Bebyggelse 

Bebyggelse utgjør en svært liten del av planområdet. Nordkapphallen utgjør bebyggelsen på 

Nordkapp-platået og innehar bl.a. restaurant, utstilling, postkontor med mer. I tillegg finnes 2 

bygninger og kai i Hornvika og en kystradarstasjon på halvøya.  

 

Trafikkforhold 

E69 er eneste bilvei på Nordkapphalvøya og trafikken kommer hovedsakelig fra turismen. Veien er 

åpen for trafikk hele året og stenges bare når værforholdene tilsier det. Om vinteren foregår all trafikk 

de siste 13 km til Nordkapp-platået som kolonnekjøring. 

Veien har kun avkjørsler til parkeringsplassen ved stien mot Knivskjelodden/Tunes og veien til 

kystradarstasjonen. Sistnevnte er stengt med bom for allmenheten.  

I tillegg er det opparbeidet parkeringsplass ved vegens endepunkt ved Nordkapphallen. 

 

Teknisk infrastruktur 

Nordkapphallen har vannforsyning gjennom to fjellbrønner. Det er laget en klausuleringsplan som 

viser nedslagsfelter for vannforsyningen. 

Nordkapphallen har et avløpsanlegg med slamavskiller og infiltrasjonsanlegg før avrenning mot havet. 

Forsvaret har et avløpsanlegg med rensing av avløpsvannet på Lille Nordkapp. 

Repvåg Kraftlag AS forsyner strøm til Nordkapp-platået med en 24 kV luftledning fra Skarsvåg, som 

går over i kabel i Røykholldalen, ca. 3,5 km fra platået. 

 

Friluftsliv 

I Miljødirektoratets datakilde «Naturbase» er området som er vernet (Nordkapp-platået med Hornvika) 

vist som «svært viktig» friluftsområde, mens resten av halvøya (med unntak av Tunes) er vist som 

«viktig» friluftsområde. Det går turstier fra E69 til både Knivskjelodden og Tunes. Knivskjelodden er 

Norges nordligste punkt, ca. 1452 m lenger mot nord enn Nordkapp-platået.   

 

Motorisert ferdsel 

Motorferdsel tillates med snøscooter og andre motoriserte kjøretøy langs merkede løyper i utmark, og 

scooterløype går i forsvarets vintervegtrasé fra Skarsvågkrysset langs E69 til Nordkapp-platået. 

 

Eiendomsforhold 

Innenfor planavgrensningen eksisterer eiendommene 4/1, 4/1/1, 4/1/2, 4/1/3, 4/1/6 og 4/1/10, 4/3, 4/6, 

4/9, 4/16 og 4/104. 
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5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 

 
 

Fig. 8 – Nordkapphalvøya og omkringliggende lokalsamfunn 

 

5.1 Alternativer 

 
Eksisterende utbygging er avgrenset til forsvarets radarstasjon, bygninger i Hornvika og 

Nordkapphallen. Det har ikke vært innspill på andre utbyggingsområder innenfor planavgrensningen. 

 

I planforslag fra 2019 er det vist en liten utvidelse av utbyggingsareal mot øst (1,0 da). Det er i 

nåværende planarbeid vurdert om byggearealet på Nordkapp-platået burde utvides til 5,0 da. I møte 

med planutvalget den 18.10.22 ble det gitt uttrykk for at en ytterlig utvidelse ikke var nødvendig, og at 

dette kunne vurderes nærmere når ev. behov ble aktualisert. 

 

For sjøområdene er det ikke vurdert alternativ bruk for fiske og ferdsel. I nåværende planprosess vil 

det imidlertid tas stilling til om båttrafikken til Hornvika skal markers som biled.   

 

5.2 Planforslagets hovedtrekk 
 

Framtidig bruk av Nordkapp-platået er planens sentrale element. Nordkapp-platået med 

Nordkapphallen er en av de viktigste turiststedene i Norge. Videreutvikling av Nordkapp-platået som 

turiststed skal bygge på stedets unike beliggenhet, historie, landskapet og kvaliteter/kontraster ved 

ulike årstider. Naturen er stedets overordnede element og alle tiltak skal tilpasses i forhold til dette. 

 

Resten av Nordkapphalvøya skal opprettholdes som arktisk halvøy med minst mulig inngrep. 

Overnatting, bobilparkering og andre servicekonsepter skal styres til andre deler av Magerøya, 

fortrinns til kommunesenteret og fiskeværene.  

 
Sjøområder (o_SV1) 

Sjøområdene skal opprettholdes som fiskeområder. Bestemmelser om gyte- og oppvekstområder, tare 

og skjellforekomster, forvaltning av fiskeressurser, samt ferdsel på sjø, gjøres i samråd med 

vedkommende fagmyndigheter (fiskeridirektoratet og kystverket). Berører i særlig grad FNs 

bærekraftmål nr. 14) 
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Landområder (L1) 

 

 
 

Fig. 9 – Bilde av Nordkapphalvøya og Nordkapp-platået (grønn markering)  
 

Mesteparten av landområdene i planforslaget er regulert til «Landbruks- natur- og friluftsområder, 

samt reindrift» (LNFR-områder). Formålet er et samlebegrep hvor det ikke ønskes bebyggelse/tiltak 

utenom stedbundet næring og/eller enkel tilrettelegging for friluftsliv.  

Berører i særlig grad FNs bærekraftmål nr. 3 og 13). 

 

Bebyggelse 

Bebygde områder utgjør en svært liten del av planområdet og er vist med røde markeringer på fig. 9 

ovenfor. Bebyggelse innenfor planområdet omfatter: 

 

- Kystradarstasjon (vist som båndlagt område (H740_1) på plankart 

- 2 bygninger i Hornvika m/brygge (vist som hensynssone kulturmiljø (H570_4) 

- Nordkapphallen (BN1 og -2) m/tilhørende mindre bygninger (BVA1 og -2). 

 

Nordkapp-platået 
Avgrensningen av Nordkapp-platået er sammenfallende med grensen for verneområdet (grønn 

markering på fig. 9). Hovedgrepet for å videreutvikle en unik reiselivsdestinasjon skal være basert på 

grønne, økologiske verdier. Det kan spilles på følgende faktorer: 

 

- Framtidens reiselivsanlegg med nullutslipp og produksjon av egen energi 

- Anleggsutbygging med miljøvennlig design og begrensede naturinngrep 

- Helårsdrift tilpasset vekslende årstider  

- Oppleve ville dyr og fugler i uberørt fauna 

- Optimalisere bruk av lokale/ «kortreiste» matressurser  
 

Berører i særlig grad FNs bærekraftmål nr. 7 og 12. 
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5.3 Arealformål i planforslaget 
  

Bokstavkode SOSI-kode Arealformål Da 

Bebyggelse og anlegg (§ 12-5, nr. 1) 

BN1 1300 Næringsbebyggelse (Nordkapp-platået) 5,7  

BN2 1300 Næringsbebyggelse (Nordkapp-platået) 1,0 

BVA1-2 1540 Vann- og avløpsanlegg (Nordkapp-platået) 0,6 

Samferdsel og infrastruktur (§ 12-5, nr. 2) 

o_SKV1 2011 Veg (E69) 71,5 

SV2 2010 Veg (til kystradarstasjon) 5,8  

o_SV2-4 2011 Avkjørsler til rasteplass  1,4 

o_SV5 2010 Veg (til parkering o_SPA2 v/Kjeftavatnet) 0,5 

o_SVT1-14 2018 Veggrunn – tekniske anlegg 48,5 

o_SPA1 2080 Parkering (Nordkapp-platået) 21,0 

o_SPA2 2080 Parkering (Kjeftavatnet) 0,7 

o_SR1 2081 Rasteplass (v/startsted for tursti Knivskjelodden/Tunes) 10,9 

Grønnstruktur (§ 12-5, nr. 3) 

o_GF1 3040 Friområde (V/Nordkapphallen) 40,4 

LNFR1 5100 LNF areal for nødvendig tiltak for landbruk og reindrift 47508,3 

Bruk og vern av sjø og vassdrag (§ 12-5, nr. 6) 

o_V1 6001 Naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 40789,3 

 
Fig. 10 - Oversikt over arealformål  

 

5.3.1 Bebyggelse og anlegg (Pbl. §12-5, nr. 1) 

 
BN1  Næringsbebyggelse  

Eksisterende anlegg (Nordkapphallen) opprettholdes som næringsbebyggelse. 

 

BN2  Næringsbebyggelse  

Nytt område som åpner for videreutvikling for turisme ev. offentlige tjenester.  

 

BVA1 -2 Vann- og avløpsanlegg 

Eksisterende anlegg som opprettholdes som i dag.  

 

5.3.2 – Samferdsel og infrastruktur (Pbl. §12-5, nr. 2) 

 
o_SKV1 – E69  

E69 er eneste bilvei til Nordkapphaløya og opprettholdes som i dag. 

 

SV2 - Veg 

Eksisterende veg til kystradarstasjon opprettholdes som i dag. 

 

o_SV3 og -4 - Eksisterende avkjørsler til rasteplass   

Eksisterende avkjørsler til rasteplass opprettholdes som i dag.  

 

o_SV5 – Planlagt veg til ny parkeringsplass v/Kjeftavatnet  

Planlagt veg til ny parkeringsplass (o_SPA2).  

 

o_SV1-14 - Annen veggrunn – tekniske anlegg 

Arealene o_SVT1 - 6 er eksisterende veggrunn i tilknytning E69 og eies av statens vegvesen.  

Arealene o_SVT7-8 er veggrunn i tilknytning til veg til forsvarets radarstasjon.  

Arealene o_SVT9-12 er veggrunn i tilknytning til eksisterende avkjørsler til rasteplass.  
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Arealene o_SVT13-14 er eksisterende veggrunn til veg/parkeringsplass ved Småkjeftvatnet.  

 

o_SPA1 – Parkeringsplass Nordkapphallen 

Eksisterende parkeringsplass som opprettholdes. 

 

o_SPA2 – Parkeringsplass v/Kjeftavatnet 

Planlagt parkeringsplass ved Kjeftavatnet. Parkeringsplassen er regulert noe mindre enn i tidligere 

planforslag på grunn av terrengform og jorddekke (myr). 

 

o_SR1 – Rasteplass 

Eksisterende utfartsparkeringsplass ved tursti til Knivskjelodden/Tunes er regulert til offentlig 

rasteplass. Det legges til rette for utvidelse av parkeringsareal og oppføring av enklere bebyggelse 

tilknyttet informasjon, sanitær og renovasjon. Parkeringsplassen er regulert betydelig mindre enn i 

tidligere planforslag på grunn av jorddekke (myr). 

 

5.3.3  Grønnstruktur (Pbl. §12-5, nr. 3) 

 
o_GF1 - Friområde 

Friområde tilknyttet Nordkapphallen er vist som offentlig friområde. 

 

Mye brukte friluftsområder inngår under LNFR-formål, men er vist med hensynssone på plankart 

(hensynssone friluftsliv). 

 

Mye brukte turstier inngår under LNFR-formål, men er vist med hensynssone på plankart 

(hensynssone friluftsliv). 

 

5.3.4 Forsvaret (Pbl. §12-5, nr. 4) 

 
Eksisterende kystradarstasjon opprettholdes som i dag. Området inngår under LNFR-formål, men er 

vist med hensynssone på plankart (båndlagt område etter andre lovverk).  

 

5.3.5 LNFR for nødvendig tiltak for landbruk og reindrift (Pbl. §12-5, nr. 4) 

 
L1 - Landbruks-, natur og friområde, samt reindrift  

LNFR-området omfatter omtrent hele landområdet (47500 da), med unntak av bebyggelsen og 

områdene nærmest Nordkapphallen. I LNFR-områder inngår imidlertid en rekke hensynssoner (se 

punkt 5.4). 

 
5.3.6 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (Pbl. §12-5, nr. 6) 

 
o_V1 – Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

o_V1-områder omfatter mesteparten av sjøområdet (40789,3 da), men med unntak av formålet farled 

(ca. 6000 da). I o_V1-området inngår imidlertid hensynssoner knyttet til gytefelter. Se punkt 6.2, side 

21. 
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5.4 Hensynssoner i planforslaget 
  

Hensynssoner (§ 11-8) 

H H120_1 Område for grunnvannsforsyning (Nordkapp-platået) 137,5 

H H120_2 Område for grunnvannsforsyning (Nordkapp-platået) 248,3 

H H140_1-8 Frisiktsoner i vegkryss (alle vegkryss mot E69) 1,4 

H H320_1 Hensynssone reindrift 256,8 

H H320_2 Hensynssone reindrift 259,8  

H H370_1 Høyspenningsanlegg  89,5 

H H410_1 Krav vedr. infrastruktur 10,8  

H H530_1 Hensyn friluftsliv (område v/Småkjeftneset) 81,2 

H H530_2 Hensyn friluftsliv (turveg til Knivskjelvika) 129,5 

H H530_3 Hensyn friluftsliv (område i Knivskjelvika) 81,2 

H H530_4 Hensyn friluftsliv (turveg til Knivskjelodden) 27,7 

H H530_5 Hensyn friluftsliv (område i Hornvika) 3,6 

H H530_6 Hensyn friluftsliv (turveg til Hornvika) 33,2 

H H560_1 Bevaring naturmiljø (gyteområde v/Tunes) 5521,3 

H H560_2 Bevaring naturmiljø (gyteområde Sandfjorden) 1906,1 

H H560_3 Bevaring naturmiljø (gyteområde Vestfjorden) 1011,9 

H H560_4 Bevaring naturmiljø (gyteområde Tufjorden)   673,9 

H H560_5 Bevaring naturmiljø (steinvarder) 14,9 

H H570_1  Bevaring kulturmiljø (Tunes-området) 450,7 

H H570_2 Bevaring kulturmiljø (Globen) 450,7 

H H570_3 Bevaring kulturmiljø (Hornet) 2,8 

H H570_4 Bevaring kulturmiljø (Hornvika) 10,6 

H H570_5 Bevaring kulturmiljø (varderekke) 14.9 

H H720_1 Båndlegging etter lov om naturvern (Nordkapp-platået) 2608,0 

H H730_1-9 Båndlegging etter lov om kulturminner (Tunes) 19,0 

H H730_10 Båndlegging etter lov om kulturminner (varderekke) 18,8 

H H740_1 Båndlegging etter andre lover 84,7 

 
Fig. 11 - Oversikt over hensynssoner 

 
 

5.4.1 Områder for grunnvannsforsyning (H120) 

H120_1 og -2: Områdene omfatter grunnvannsforsyning. I deler av hensynssonene inngår også 

hensynssoner for infrastruktur og friluftsliv (tursti). Hensynssonene er videreført fra tidligere 

reguleringsforslag (2019) uten endringer.  

 

5.4.2 Frisiktsoner i vegkryss (H140) 

H140_1-8: På plankartet er det regulert frisiktsoner i alle avkjørsler mot E69. Innenfor disse sonene 

tillates ikke tiltak som hindrer siktforhold.  

 

5.4.3 Hensynssone reindrift (H320) 

H320_1 og -2: Områdene omfatter flytteleier for reindrift ved Kjeftavatnet. Hensynssonene er 

videreført fra tidligere reguleringsforslag (2019) uten endringer.  

 

5.4.4  Høyspenningsanlegg (H370) 

H370_1: Området omfatter eksisterende høyspentlinje.  

 

5.4.5  Krav vedr. infrastruktur (H410) 

H410_1: Området omfatter infrastruktur for Nordkapphallen. Hensynssonene er videreført fra tidligere 

reguleringsforslag (2019) uten endringer.  
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5.4.6  Hensynssoner friluftsliv (H530) 

Hensynssonene er videreført fra tidligere reguleringsforslag (2019) uten endringer. 

 

H530_1: Området omfatter Småkjeftneset.  

H530_2: Området omfatter tursti til Knivskjelvika.   

H530_3: Området omfatter Knivskjelvika.  

H530_4: Området omfatter tursti til Knivskjelodden.  

H530_5: Området omfatter strandsone i sørlig del av Hornvika.  

H530_6: Området omfatter tursti mellom Nordkapphallen og Hornvika.  

 

5.4.7 Bevaring naturmiljø (H560) 

Hensynssonene er i hovedsak videreført fra tidligere reguleringsforslag (2019), men justert noe i 

forhold til strandlinje i enkelte områder.  

 

H560_1: Området ligger i sjøen utenfor Tunes og omfatter gyteområde.  

H560_2: Området ligger i Knivskjelbukta og omfatter gyteområde. Justert i forhold til strandlinje. 

H560_3: Området ligger i Vestfjorden og omfatter gyteområde. Justert i forhold til strandlinje. 

H560_4: Området ligger i Tufjorden i sørlig del av planområdet og omfatter gyteområde. Store deler  

               av Tufjorden er også oppvekstområde/beiteområde.   

 

5.4.8 Bevaring kulturmiljø (H570) 

Hensynssonen er videreført fra tidligere reguleringsforslag (2019) uten endringer. 

 

H570_1: Hensynssonen omfatter Tunes-området med flere kulturminner og er videreført fra tidligere  

   reguleringsforslag (2019) uten endringer. De ulike kulturminnene inngår i hensynssonen og  

   er båndlagt etter kulturminneloven. Se også «Båndlagte områder H730:1-9»  

H570_2: Hensynssonen omfatter Globen på Nordkapp-platået.  

H570_3: Hensynssonen omfatter Hornet som ligger i østlig klippe av Nordkapp-platået.  

H570_4: Området omfatter strandsonen med bygninger og kai i nordlig del av Hornvika.  

H570_5: Hensynssonen omfatter en varderekke fra ulike tidsepoker langs stien mot Tunes. Se også  

               «Båndlagte områder H730_10» 

 

5.4.9 Båndlegging etter lov om naturvern (H720) 

H720_1: Forskrift om naturfredning for områdene Nordkappfjellet og Hornvika, Måsøy og Kjeldvik,   

     ble vedtatt allerede 31.05.1929. Fredningen omfatter plante- og dyreliv. Området er båndlagt  

etter lov om naturvern. I området inngår Nordkapphallen med tilhørende vegnett, 

parkeringsplass og ulike hensynssoner. 

 

5.4.10 Båndlegging etter lov om kulturminner (H730) 

 

H730_1-9: De ulike kulturminnene ligger på Tunes og er båndlagt etter kulturminneloven. 

Kulturminnene inngår i hensynssone for «Bevaring kulturmiljø H570-1» . 

H730_10: De ulike vardene ligger langs stien mot Tunes og er båndlagt etter kulturminneloven. 

Vardene inngår i hensynssone for «Bevaring kulturmiljø H570-5»  

 

5.4.11 Båndlegging etter andre lover (H740) 

H740_1: Hensynssonen omfatter eksisterende kystradarstasjon. Hensynssonen er videreført fra 

tidligere reguleringsplaner uten endringer. Kjøreatkomst til anlegget fra E69 er stengt med bom. 
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6. VIRKNINGER AV PLANFORSLAG 
 

6.1 Metode 
 
Det gis en oversikt over virkninger av planforslaget i forhold til andre samfunnsinteresser  

ved å sammenligne forventet tilstand uten tiltak, mot forventet tilstand etter tiltak. 

I områder hvor det foreligger planforslag, vil virkninger av nytt planforslag sammenliknes med 

tidligere planforslag. 

 

Vurderingsskala 

 

Ved utarbeidelse av forrige planforslag (Sweco) ble en rekke problemstillinger og mulige tiltak drøftet 

med tanke på positiv utvikling i planområdet. Virkninger av ulike tiltak ble vurdert skjønnsmessige 

etter en 5-delt skala.  Samme metode og til dels innhold videreføres i nåværende beskrivelse. 

 
++ Stor positiv virkning 

+ Positiv virkning 

0 Ingen virkning 

- Negativ virkning 

-- Stor negativ virkning 

 

 

Inndeling i delområder 

 

Planområdet er stort og rommer ulike samfunnsinteresser, og er inndelt i 3 delområder: Sjøområdene – 

Nordkapphalvøya - Nordkapp-platået (sistnevnte har samme avgrensning som vedtatt verneplan).  

 

 
 

Fig. 12 – Inndeling av planområdet  
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Tiltak i planforslaget 

 

I planforslaget legges det opp til at halvøya i stor grad opprettholdes i naturlig tilstand, hvor 

bebyggelse bare tillates i tilknytning til eksisterende bebyggelse på Nordkapp-platået og i Hornvika. 

Det kan også tillates bygninger/tiltak i LNFR-områder og i hensynssoner. 

  

Videreutvikling av turistnæringen (både på Nordkapp og resten av kommunen), vil først og fremst 

medvirke til økt ferdsel i hele planområdet. 

 

Følgende tiltak er i tidligere planarbeid vurdert som aktuelle og som følges opp i nåværende 

planarbeid: 

 

- Tilrettelegge for ny bebyggelse 

- Tilrettelegge for parkering 

- Kanalisere ferdsel 

- Opprusting av stier 

- Etablere tiltak ved utfartsområder 

- Etablere tiltak ved turmål 

 

Virkninger av tiltak i forhold til andre samfunnsinteresser 

 

Virkninger av planforslag for Nordkapphalvøya vil vurderes i forhold til følgende temaer: 

 

- Bruk av sjøarealer (fiske og fiskeri/ferdsel på sjøen)  

- Reiseliv/turisme  

- Landskap  

- Naturvern 

- Naturmangfold  

- Kulturminner/kulturmiljø  

- Folkehelse og Friluftsliv  

- Trafikkforhold  

- Reindrift 

- Samisk natur og kulturgrunnlag 

- Landbruk 

- Andre næringer/øvrig næringsliv  

- Forsvaret 

- Risiko- og sårbarhet (se eget dokument) 

- Energiforbruk, klimakonsekvenser  

- Universell utforming 

- Personsikkerhet 

- Teknisk infrastruktur – detaljplan (vann, avløp og renovasjon) 

- Støy/forurensning  

- Barns og unge 

- Kommunal økonomi 
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6.2 Virkninger for sjøområdene 

 
 

Eksisterende situasjon 

 

 
 

Store deler av kystlinjen er gyteområder for ulike fiskeslag (grønn farge). I nærområdene inngår 

også tareskog (oransje stiplet linje) og skjellfelter (oransje farge). Innenfor planavgrensningen ligger 

fiskefelter for både aktive - og passive redskaper (blå farge). Skipsled er markert med rød farge. 

 

Nordkapp er av de største fiskerikommunene i Finnmark og ligger på toppen av landsstatistikken 

som viser antallet fiskere som har fiske som sitt hoved yrke. Mottaksanleggene innen fiskeri gir 

betydelig sysselsetting.  

 

 

Virkninger/konsekvenser av planforslag 

 

Fiske: 

Sjøområdene skal opprettholdes som fiskeområder. Bestemmelser om gyte- og oppvekstområder, 

tare og skjellforekomster, forvaltning av fiskeressurser, gjøres i samråd med vedkommende 

fagmyndighet (fiskeridirektoratet).  

 

Ferdsel: 

Dagens farled opprettholdes som hovedled. Hornvika har tradisjonelt vært tilknyttet 

reiselivsopplevelser på Nordkapp-platået og framtidige tiltak kan medføre økende båttrafikk til 

Hornvika. Om strekningen mellom hovedled og Hornvika bør defineres som biled, gjøres i samråd 

med vedkommende fagmyndighet (kystverket).  

 

Tiltak Uten gjennomføring Ved gjennomføring 

Fiske Har ingen betydning 

 

Ingen endringer (0) 

Ferdsel Har ingen betydning 

 

Ingen endringer (0) 

 

 



22 
 

6.3 Virkninger for Nordkapphalvøya (utenom Nordkapp-platået) 

 
6.3.1 Virkninger for reiseliv/turisme - Nordkapphalvøya 

 
 

Eksisterende situasjon 

 

 
 

Reiseliv/turisme på Nordkapphalvøya er i hovedsak knyttet til E69 med Nordkapp-platået og 

Nordkapp-hallen som endepunkt (gul markering på illustrasjonen ovenfor). På resten av halvøya er 

reiselivsaktivitet begrenset. I deler av året selges samisk håndverk fra salgsboder langs E69. Turstier 

benyttes også til reiselivsopplevelser i form av turer m/guiding. 

 

 

Virkninger/konsekvenser av planforslag 

Framtidig utvikling av reiseliv på Nordkapphalvøya vil dreie seg om å oppgradere/tilrettelegge 

eksisterende stier og parkeringsplasser. Det kan tillates reiselivstiltak som flyttbare konstruksjoner 

tilknyttet reindrift, og tiltak som dokumenterer historie/tidligere levemåte. Lokalisering og 

utforming av sistnevnte bør gjøres i samråd med kulturvernmyndighetene. 

 

Tiltak Uten gjennomføring Ved gjennomføring 

Tilrettelegge for ny 

bebyggelse 

Ingen bebyggelse, utenom 

eksisterende radarstasjon. Spor 

fra tidligere bebyggelse. 

Ingen nye byggeområder, men det 

tillates oppført «nødbuer» på 

Knivsjelodden og langs turstier.  

Positiv virkning. (+) 

Tilrettelegge for 

parkering 

Har begrenset virkning for 

reiseliv. 

Bidrar til flere parkeringsplasser 

langs E69, men Nordkapp-platået vil 

fortsatt være overordnet reisemål.  

Har begrenset virkning. (0)  

Kanalisere ferdsel Har begrenset virkning. Har begrenset virkning. (0) 

Opprusting av stier  Har begrenset virkning. 

 

Kan være positivt for reiselivs-

aktiviteter. Positiv virkning. (+) 

Etablere tiltak i 

utfartsområder 

Har begrenset virkning. 

 

Kan være positivt for reiselivs-

aktiviteter. Positiv virkning. (+) 

Etablere tiltak ved 

turmål 

Har begrenset virkning. 

 

Kan være positivt for reiselivs-

aktiviteter. Positiv virkning. (+) 
.. 
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6.3.2 Virkninger for landskap - Nordkapphalvøya 

 
 

Eksisterende situasjon 

 

 
 

Utformingen av landskapet har sammenheng med berggrunnen. Mesteparten av Nordkapphalvøya 

består av den sedimentære bergarten gråvakke, som ikke er spesielt motstandsdyktig mot 

erosjon/forvitring. Halvøya fremstår som et bølgede slettelandskap med bratte klipper mot sjøen. 

Kystklippene er av Norges mest kjente som bærer preg av bølgeerosjon over lang tid.  

Nordkapphalvøya ligger nord for tregrensa og oppleves som mektig, røff arktisk natur med sparsom 

vegetasjon. 

 

Menneskelig inngrep utenom Nordkapp-platået omfatter i hovedsak E69 som går gjennom hele 

planområdet i nord- sør -retning og en 4,5-km-høyspentlinje sørøst i planområdet. De mest brukte 

turstiene (til Knivsjelodden og Tunes) bærer preg av å ligge i et landskap med lite inngrep. 

 
 

Virkninger/konsekvenser av planforslag 

Det er ingen store tiltak som påvirker landskapsbildet, men økt ferdsel kan gi slitasje på 

vegetasjon/naturtilstand. 

 

Tiltak Uten gjennomføring Ved gjennomføring 
Tilrettelegge for 

ny bebyggelse 

Ingen bebyggelse, men det finnes 

spor av tidligere bebyggelse. 

Ingen nye byggeområder, men det til-

lates oppført «nødbuer» på Knivsjel-

odden og langs turstier. Negativ 

virkning. (-) 

Avbøtende tiltak: Tilpasset arkitektur 

Tilrettelegge for 

parkering 

Det er tilrettelagt for parkering 

(o_SR1) ved utfartsstedene til 

Knivsjelodden og Tunes. 

Det er tilrettelagt for ny 

parkeringsplass ved Småkjeftvatnet. 

Med god naturtilpasning vil tiltaket 

ikke ha vesentlig virkning på 

landskapet. (0) 

Kanalisere ferdsel Kan medføre at større områder 

utsettes for økt slitasje/ 

forringelse av landskapet. (- -)                      

Bidrar til større synlige inngrep der 

stier etableres, men medfører at flere 

områder opprettholdes i naturlig 

tilstand. Positiv virkning. (+)                        
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Virkninger for landskap forts.. 

Opprustninger av 

stier  

Kan medføre betydelig slitasje på 

sikt, som gir synlige inngrep i 

naturen, særlig i myrområder. Stor 

negativ virkning. (- -)                         

Bidrar til å begrense slitasje.  

Positiv virkning. (+)              

Etablere tiltak i 

utfartsområder 

Øker risiko for forsøpling. Negativ 

virkning. (-) 

Kan reduseres forsøpling/forringelse av 

naturen. Positiv virkning. (+) 

Etablere tiltak 

ved turmål 

Øker risiko for forsøpling. Negativ 

virkning. (-) 

Kan reduseres forsøpling/forringelse av 

naturen. Positiv virkning. (+) 

 

Opprustninger av 

stier  

Kan medføre betydelig slitasje på 

sikt, som gir inngrep i naturen.  

Stor negativ virkning. (- -)                      

Bidrar til å begrense slitasje og 

opprettholde større deler av landskapet 

uberørt. Positiv virkning. (+)                 

Etablere tiltak i 

utfartsområder 

I reguleringsplanen fra år 2000 er 

områdene som støter til 

Nordkapphallen vist som 

«opparbeidet turistområde».  

I formålet «friluftsformål» kan det lages 

bestemmelser om enkel tilrettelegging.  

Ingen vesentlig forskjell fra tidligere 

planforslag. (0) 

Etablere tiltak 

ved turmål 

Turmål defineres som Hornvika 

(opprettholdes som i dag)  

I planforslaget legges det opp til at 

eksisterende bygninger og kai vedlike-

holdes. Ingen vesentlig virkning. (0) 

 

 

 
6.3.3 Virkninger for naturvern - Nordkapphalvøya 

 
 

Eksisterende situasjon 

Naturvernområdet omfatter bare Nordkapp-platået.  

 
 

Virkninger/konsekvenser av planforslag 

Områdene som grenser til verneområdet, er vist som LNFR-områder i nåværende planforslag. 

Formålet begrenser tiltak utenom stedbundet næring og vurderes til å ikke påvirker verneområdet.  

Ingen vesentlig virkning. (0) 

 

 

 
6.3.4 Virkninger for naturmangfold - Nordkapphalvøya 

 
 

Eksisterende situasjon 

Nordkapphalvøya er preget av kort vekstsesong og vegetasjonsdekket er derfor begrenset. Likevel 

finnes det et stort utvalg av forskjellige lav- og plantearter. Av særlig stor forvaltningsinteresse 

nevnes  bl.a. Taresaltgras, Ullbakkestjerne, Strandkjeks, Tuesildre. Stedvis vokser også den sterkt 

truede karplanten Stuttsmåarve. 

 

Vestkysten av Nordkapphalvøya ligger ca. 6 km unna Gjesværstappan naturreservat, som er et 

verneområde for sjøfugl. For Nordkapphalvøya betyr dette at flere sterkt og kritisk truede fuglearter 

besøker området. 
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Virkninger av naturmangfold forts.. 

 

Virkninger/konsekvenser av planforslag 

Økt ferdsel kan gi slitasje på vegetasjon, naturtilstand og forstyrre fugle- og dyreliv. 

 

Tiltak Uten gjennomføring Ved gjennomføring 

Tilrettelegge for 

bebyggelse 

Ingen bebyggelse, opprettholdes 

som i dag. 

Bygging av «nødbuer». Lokalisering vil 

vurderes i forhold til naturmangfold. 

Ingen vesentlig virkning. (0) 

Tilrettelegge for 

parkering 

Ingen vesentlig virkning. Bygging av ny parkeringsplass vurderes 

i forhold til naturmangfold. 

Ingen vesentlig virkning. (0) 

Kanalisere 

ferdsel 

Kan medføre betydelig ferdsel i 

områder med verdifulle lav- og 

plantearter, fugle- og dyreliv.  

Stor negativ virkning. (- -)                       

Bidrar til å begrense generell ferdsel i 

sårbare områder. 

Stor positiv virkning. (+ +)                          

Opprustninger av 

stier  

Kan medføre større ferdsel utenom 

stiene. Negativ virkning. (-)                             

Bidrar til å begrense generell ferdsel 

utenom stiene. Positiv virkning (+)                 

Etablere tiltak i 

utfartsområder 

Ingen vesentlig virkning. Ingen vesentlig virkning. (0) 

Etablere tiltak 

ved turmål 

Ingen vesentlig virkning.  Ingen vesentlig virkning. (0) 

 
 

 

Vurderinger knyttet til naturmangfoldlovens kapittel II, §§ 8-12 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget. Generell undersøkelser i databanker og lokal kunnskap anses som godt 

kunnskapsgrunnlag.  

 

§ 9: Føre-var-prinsippet. Med godt nok kunnskapsgrunnlag og liten grad av usikkerhet, vil ikke føre-

var-prinsippet komme til anvendelse. 
 

§ 10: Økosystem tilnærming og samlet belastning. Tiltakene vil ikke gi varig forringelser av naturtyper 

og heller ikke påvirke områdets økosystem. 

 

§ 11: Kostnader ved miljøforringelse. Tiltakshaver har lagt til rette for kanalisering av ferdselen og på 

denne måten prøvd å unngå ferdsel i sårbare områder. Eventuelle miljøforringelser utover det som er 

beskrevet skal dekkes av tiltakshaver. 

 

§ 12: Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Tiltakshaver har lagt vekt på at myrområdene innfor 

planavgrensningen berøres i minst mulig utstrekning og at rensning av utslipp framgår av vedlagt 

vann- og avløpsplan. Det er vurdert tidspunkt for aktivitet og ulike avbøtende tiltak som anses som 

gunstig i forhold til gode samfunnsmessige resultater. 
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6.3.5 Virkninger for kulturminner/kulturmiljø - Nordkapphalvøya 

 

 

Eksisterende situasjon 

 

 
 

Nordkapphalvøya har en svært rik kulturhistorie med spor av menneskelig aktivitet over lang  

tidsakse.   
 

Virkninger/konsekvenser av planforslag 

Registrerte kulturminner framgår av kommuneplanens arealdel og tidligere reguleringsforslag. 

Disse er videreført i nåværende planforslag og vist som båndlagte områder med tilstøtende  

hensynssoner.  

 

Tiltak Uten gjennomføring Ved gjennomføring 
Tilrettelegge for 

ny bebyggelse 

Ingen bebyggelse. Spor av tidligere 

bebyggelse. 

Ingen ny byggeområder, men det 

tillates oppført «nødbuer» på 

Knivsjelodden og langs turstier. 

Kan nyttes til informasjon om 

kulturminner. Positiv virkning. (+) 

Tilrettelegge for 

parkering 

Det er tilrettelagt for parkering 

(o_SR1) ved utfartsstedene til 

Knivsjelodden og Tunes. Ingen 

vesentlig virkning for kulturminner. 

Det er tilrettelagt for ny 

parkeringsplass ved Småkjeftvatnet. 

Ingen vesentlig betydning for 

kulturminner. (0) 

Kanalisere ferdsel Kan medføre risiko for uønsket 

ferdsel og ødeleggelse/forringelse av 

kulturminner. Negativ virkning. (-)                       

Bidrar til større styring av ferdsel.  

Positiv virkning. (+)                          

Opprustninger av 

stier 

Ingen vesentlig virkning.  Ingen vesentlig virkning. (0) 

Etablere tiltak i 

utfartsområder 

Ingen vesentlig betydning.  Informasjon på utfartssteder kan gi 

økt kunnskap og hensyntaking til 

kulturminner. Positiv virkning. (+)  

Etablere tiltak ved 

turmål 

Ingen vesentlig betydning.  Informasjon ved turmål kan gi økt 

kunnskap og hensyntaking til 

kulturminner. Positiv virkning. (+) 
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6.3.6 Virkninger for folkehelse og friluftsliv - Nordkapphalvøya 

 

 

Eksisterende situasjon 

 

 
 

Hele Nordkapphalvøya kan nyttes til friluftsliv og mesteparten av områdene er uten tilrettelegging. 

Det eksisterer imidlertid turstier til Knivskjelodden og Tunes fra parkeringsplassen langs E69, som 

ligger ca. 6 km sør for Nordkapp-platået. Stiene bidrar nok til større grupper av brukeere Stiene 

preges av å ligge i et landskap med lavt inngrepsnivå. Merket sti til knivsjelodden bærer preg av 

slitasje ettersom de ligger i et populært og mye brukt område. 

 
 

Virkninger/konsekvenser av planforslag 

I planforslaget er Småkjeftneset, Knivsjelbukta, Hornvika og eksisterende turstier vist som 

hensynssoner for friluftsliv. Hensynssoner for turstier er vist med 20 m bredde, noe som medfører 

større fleksibilitet ved opprusting av stiene. Det er ønskelig at stiene gjøres mere solid mot slitasje, 

fortrinnsvis med bruk av steinmaterialer. 

I planforslaget er det regulert et nytt parkeringsområde for friluftsliv ved Småkjeftvatnet.  

Friluftsområdene (både med og uten tilrettelegging) er viktige områder i et folkehelseperspektiv.  

 

Tiltak Uten gjennomføring Ved gjennomføring 
Tilrettelegge for 

bebyggelse 

Kan bidra til uønsket søppel og 

sanitærforhold. Negativ virkning. 

(-) 

Det tillates oppført egnende 

bygninger ved parkeringsplassene og 

turmål (+). Bygninger på 

Knivsjelodden og langs stier kan også 

virke som «nødbuer» ved dårlig vær. 

Bidrar til mindre forsøpling og større 

personsikkerhet. Positiv virkning. (+)   

Tilrettelegge for 

parkering 

Kan medføre til tilfeldig parkering 

langs E69. 

Bidrar til at reisende styres til 

startsteder med større tilrettelegging.  

Positiv virkning. (+) 

Kanalisere ferdsel Kan medføre at større områder 

utsettes for økt slitasje/ 

forringelse av turområdene.  

Negativ virkning. (-)                       

Bidrar til større synlige inngrep der 

stier etableres, men medfører at flere 

områder opprettholdes i naturlig 

tilstand.  

Positiv virkning. (+)                          
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Virkninger for friluftsliv forts.. 

Opprustninger av 

stier 

Kan medføre betydelig slitasje på 

sikt, som gir synlige inngrep i 

naturen, særlig i myrområder.  

Stor negativ virkning. (- -)                         

Bidrar til å begrense slitasje.  

Stor positiv virkning. (+ +)                  

Etablere tiltak 

ved utfartssteder 

Dagens utfordringer tilknyttet 

forsøpling opprettholdes. Negativ 

virkning. (-) 

Etablering av parkering, sanitæranlegg 

og renovasjon, vil bidra til mindre 

forsøpling. Positiv virkning. (+) 

Etablere tiltak 

ved turmål 

Dagens utfordringer tilknyttet 

forsøpling opprettholdes.  

Negativ virkning. (-) 

Etablering av gapahuker/bålplasser og 

sanitæranlegg ved turmål, kan gjøre 

friluftsopplevelsen mere attraktiv.  

Positiv virkning. (+) 
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6.3.7 Virkninger for trafikkforhold - Nordkapphalvøya 

 

 

Eksisterende situasjon 

 
 
E69 er eneste bilvei på Nordkapphalvøya og trafikken kommer hovedsakelig fra turismen. Veien er 

åpen for trafikk hele året og stenges bare når værforholdene tilsier det. Om vinteren foregår all 

trafikk de siste 13 km til Nordkapp-platået som kolonnekjøring. 

Veien har kun avkjørsler til parkeringsplassen ved stien mot Knivskjelodden/Tunes og veien til 

kystradarstasjonen. Sistnevnte er stengt med bom for allmenheten.  

I tillegg er det opparbeidet parkeringsplass ved vegens endepunkt ved Nordkapphallen. 

 
Virkninger/konsekvenser av planforslag 

Eksisterende vegnett opprettholdes som i dag. Veggrunn reguleres i minimum 2,5 m avstand fra 

kjørebane, men følger eksisterende eiendomsgrense der avstanden er større enn 2,5 m. Eksisterende 

avkjørsler opprettholdes og det er regulert én ny avkjørsel til parkeringsplass ved Småkjeftvatnet.  

I alle avkjørslene er det avsatt frisiktsoner på plankartet. 

Det forventes økt trafikk på E69 i framtida, og mere bruk av parkeringsplassene som fører til mye 

brukte turområder. 

Tiltak Uten gjennomføring Ved gjennomføring 
Tilrettelegge for 

bebyggelse 

Ingen vesentlig virkning. Oppføring av bygninger tilpasset 

sanitær, renovasjon og informasjon, 

bidrar til økt bruk av parkerings-

plassene. Positiv virkning (+).  

Tilrettelegge for 

parkering 

Kan medføre økt spredt og 

tilfeldig parkering langs E69 og 

bidra til uheldige trafikk-

situasjoner. Negativ virkning. (-) 

Reduserer mulige konfliktsteder og 

bedrer trafikksikkerheten.  

Positiv virkning. (+)  

Kanalisere ferdsel Har begrenset virkning.                     Har begrenset virkning. (0)                                    

Opprustninger av 

stier  

Har begrenset virkning.                                        Har begrenset virkning. (0)                                      

Etablere tiltak i 

utfartssteder 

Kan bidra til at parkeringsplassene 

benyttes av færre. 

Kan bidra til at parkeringsplassene 

benyttes av flere. Positiv virkning 

(+). 

Etablere tiltak ved 

turmål 

Ingen vesentlig virkning. Ingen vesentlig virkning. (0) 
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6.3.8 Virkninger for reindrift - Nordkapphalvøya 

 

 

Eksisterende situasjon 

 
 
Hele Magerøya med Stikkelsvågneset, inklusiv Nordkapphalvøya, inngår i Kárájoga Oarjjabealli 

reinbeitedistrikt. Arealene på Nordkapphalvøya har status som sommer- og vårbeite og omfatter 

flytteleier (gule linjer), trekkleier (gule stiplete linjer), vår- og sommerbeite, samt kalvingsland. 

Konkurransen om areal fra andre interesser, og forstyrrelser fra andre brukere utgjør en 

hovedutfordring for reindriftsnæringen generelt.  

 
 

Virkninger/konsekvenser av planforslag 

Endringer i arealbruk vil være ubetydelig, da omtrent hele halvøya reguleres til LNFR- område, 

(landbruks-, natur-, friluftsområde, samt reindrift). Formålet innebærer at ny bebyggelse bare kan 

knyttes til stedbundet næring.  

Videreutvikling av turistnæring og friluftsliv vil imidlertid medføre økt ferdsel, som kan bidra til 

forstyrrelser for reindriftsnæringen. Dette gjelder særlig i forhold til vårbeite/kalving, men også til 

flytting vår og høst. 

Det er avsatt hensynssoner for flytteleier på plankartet i sørlig del av planområdet.  
 

Tiltak Uten gjennomføring Ved gjennomføring 
Tilrettelegge for 

bebyggelse 

Ingen vesentlig virkning. 

 

«Nødbuer» kan også benyttes av 

reindrifta, men har ikke vesentlig 

virkning. (0)   

Tilrettelegge for 

parkering 

Ingen vesentlig virkning. Kan bidra til større forutsigbarhet og 

oversikt over ferdsel. Positiv virkning 

(+) 

Kanalisere ferdsel Kan medføre at større områder 

utsettes for økt ferdsel og 

medfører forstyrrelser for 

reindrifta. Negativ virkning. (-)                       

Bidrar til større forutsigbarhet av 

ferdsel. Positiv virkning. (+)                          

Opprustning av stier Ingen vesentlig virkning. Ingen vesentlig virkning. (0) 

Etablere tiltak i 

utfartssteder 

Ingen vesentlig virkning. Informasjon ved utfartssteder kan bidra 

til større hensyntaking. Positiv 

virkning. (+) 

Etablere tiltak ved 

turmål 

Ingen vesentlig virkning. Ingen vesentlig virkning. (0) 
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Virkninger for reindrift forts.. 

Begrense ferdsel 

og tilbud i 

perioder av året  

Kan medføre forstyrrelser for 

reindriftsnæringen i ugunstige 

tidspunkter av året. Negativ 

virkning. (-)                          

Bidrar til sterkere styring av ferdsel i 

sårbare områder i perioder av året.  

Stor positiv virkning. (+ +)  

Avsette 

hensynssoner 

Kan bidra til at andre interesser 

ikke tar tilstrekkelig hensyn til 

reinflytting vår og høst.  

Negativ virkning. (-) 

Bidrar til sterkere styring gjennom 

juridisk bindende bestemmelser.  

Stor positiv virkning. (+ +) 

 
6.3.9 Virkninger for samisk natur- og kulturgrunnlag - Nordkapphalvøya 

 
 

Eksisterende situasjon  

Tradisjonell samisk bruk av utmark omfatter f.eks: Jakt‐ og fangstområder, fiskeplasser, 

multemyrer, sennegressplasser, drikkevannskilder, beitearealer i utmark, utmarksslåtter mm. Utover 

den moderne reindriftas bruk av området, er ikke kommunen kjent med at planområdet er benyttet i 

forbindelse med tradisjonell utmarksbruk og næringer. 

 

 

Virkninger/konsekvenser av planforslag  

Ingen endringer i forhold til dagens situasjon. (0) 

 

 

 
6.3.10  Virkninger for landbruk - Nordkapphalvøya 
 

 

Eksisterende situasjon  

Landbruk omfatter i hovedsak jordbruk, beiteområder og skogbruk. Planområdet benyttes ikke til 

noen former for landbruk.  

 

 

Virkninger/konsekvenser av planforslag  

Planforslaget bidrar ikke til endringer for landbruk. (0) 

 

 

 
6.3.11  Virkninger for andre næringer - Nordkapphalvøya 
 

 

Eksisterende situasjon  

Det er ikke lagt til rette for andre næringer i området (utenom aktivitetstilbud tilknyttet reiseliv).  

 

 

Virkninger/konsekvenser av planforslag  

Planforslaget vil ikke medføre endringer for andre næringer sammenliknet med dagens situasjon. 

Ingen virkning. (0) 
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6.3.12  Virkninger for Forsvaret - Nordkapphalvøya 
 

 

Eksisterende situasjon  

Forsvaret har etablert en kystradarstasjon på høyden Davvenjárga ca. 1,4 km sør for Nordkapp-

platået. Kjøreatkomst til anlegget fra E69 er stengt med bom, og er eneste adkomstvei til 

radarstasjonen.  

 

 

Virkninger/konsekvenser av planforslag 

Planforslaget vil ikke medføre endringer, eksisterende forhold opprettholdes. Ingen virkning. (0) 

 

 

 
6.3.13  Virkninger for energiforbruk/klima - Nordkapphalvøya 
 

 

Eksisterende situasjon  

- Den største kilden til karbonutslipp innenfor planområdet, kommer fra biler og busser på 

vei til eller fra Nordkapp.  

 

Virkninger/konsekvenser av planforslag  

- Karbonutslipp fra biler og busser ventes å avta i takt med utviklingen av el-løsninger. 

- Utbygging/tiltak utgjør en svært liten del av planområdet og mesteparten av områdene som 

i  særlig grad lagrer karbon (myrer og ferskvann) opprettholdes i stor grad som i dag. 

 

 

 
6.3.14  Virkninger for universell tilgjengelighet - Nordkapphalvøya 
 

 

Eksisterende situasjon  

- Eksisterende stier i planområdet er ikke tilrettelagt for universell tilgjengelighet.  

 

Virkninger/konsekvenser av planforslag  

- Mesteparten av planområdet opprettholdes i naturlig tilstand og eksisterende stier er 

vanskelig å tilrettelegge for universell tilgjengelighet pga. stigningsforholdene.  

- Rasteplasser/parkeringsplasser skal gis en universell utforming. 

 

 

 

6.3.15  Virkninger for personsikkerhet - Nordkapphalvøya 

 
 

Eksisterende situasjon  

- Nordkapphalvøya kan være utsatt for plutselig og dårlig vær og kan være farlig for turgåere 

med lite erfaring. 

 

Virkninger/konsekvenser av planforslag  

- Det kan bygges nødbuer langs stiene der ferdselen er størst. Nødbuer bør være utstyrt med 

moderne teknologi som sikrer kommunikasjon med redningstjeneste.  
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6.3.16  Virkninger for teknisk infrastruktur - Nordkapphalvøya 

 
 

Eksisterende situasjon (Nordkapphalvøya) 

 

Det er ikke tilrettelagt for teknisk infrastruktur utenom områdene på Nordkapp-platået.  

 

Virkninger/konsekvenser av planforslag (Nordkapphalvøya) 

Ingen virkning (0) 

 

 
 

6.3.17  Virkninger for støy/forurensning - Nordkapphalvøya 

 
 

Eksisterende situasjon  

Det er ingen spesielle støykilder i planområdet utover trafikkstøy langs E69. 

 

 

Virkninger/konsekvenser av planforslag (Nordkapphalvøya) 

Planforslaget kan medføre økt støy/forurensning med økende motorisert ferdsel på E69. 

Negativ virkning. (-) 

 

 

 
6.3.18  Virkninger for barn og unge - Nordkapphalvøya 

 
  

Eksisterende situasjon  

- Områdene i planområdet er ikke spesielt tilrettelagt for barn og unge, men inngår som 

generelt viktig i forbindelse med friluftsliv.  

 

Virkninger/konsekvenser av planforslag  

- Planforslaget medfører ingen spesielle virkninger for barn og unge utover dagens situasjon. 

Ingen vesentlig virkning. (0) 

 

 

 
6.3.19  Virkninger for kommunal økonomi - Nordkapphalvøya 

 
 

Eksisterende situasjon  

-  

 

Virkninger/konsekvenser av planforslag  

-  
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6.4 Virkninger for Nordkapp-platået 

 
Nordkapp-platået er i denne beskrivelsen avgrenset etter samme grenser som i gjeldende verneplan. I 

området hvor det foreligger planforslag (se reguleringsgrensen på figuren under), vil virkninger av nytt 

planforslag sammenliknes med planforslag fra 2000. I øvrige områder vil virkninger av planforslag 

sammenliknes med dagens situasjon. 

 

I likhet med områdeplan for 2019, forutsettes det at flere forhold må vurderes nærmere ved 

utarbeidelse av detaljplan. Det gjøres likevel noen betraktninger om virkninger med grunnlag i dagens 

kunnskapsgrunnlag.  

 

 
6.4.1 Virkninger for reiseliv/turisme - Nordkapp-platået 

 
 

Eksisterende situasjon 

 

 
 

Nordkapphalvøya har vært en populær destinasjon for turisme helt siden 1800-tallet. I begynnelsen 

var sjøveien hovedatkomst, ved at cruiseskip ankret opp i Hornvika og turistene gikk opp stien til 

Nordkapp-platået. I 1956 ble Nordkappveien åpnet, og siden har de fleste kommet landveien.  

Selv om det er naturen de fleste besøkende kommer for å oppleve, tiltrekker Nordkapphallen 

besøkende med sine severdigheter. Nordkapphallen ble satt opp i 1959, i hovedsak bygget av stein. 

Senere er bygningskomplekset utvidet, og i dag rommer Nordkapphallen restaurant, utstilling, 

postkontor, gavebutikk m.m.  

 

Det har vært helårsvirksomhet på Nordkapp-platået siden 2002. Før den tid var det ikke drift i 

månedene oktober – april. Med sin beliggenhet får Nordkapp-platået trafikk gjennom hele Norge,  

både på land og sjøsiden. Honningsvåg havn er blitt til en av de største cruisehavnene i Norge.  
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Virkninger for reiseliv forts.. 

 

Reiselivet utgjør en av de største næringene i kommunen og gir et betydelig effekt til øvrig 

næringsutvikling og sysselsetting. En stor andel av turismen avhenger av driften og tilbudene på 

Nordkapp-platået. 

 

 

Gjeldende reguleringsplan (2000) 

Reguleringsplanen fra 2000 viser i hovedtrekk arealformålene turistanlegg, trafikkområder, 

opparbeidet turistområde og friluftsområder. Se illustrasjon på forrige side og fig.2, side 8). Noen 

av planformålene er ikke lenger gyldig etter dagens lovverk. 

 

 

Virkninger/konsekvenser av planforslag 

Framtidig utvikling av reiseliv på Nordkapp vil dreie seg om å oppgradere/tilrettelegge for tiltak i 

områdene som er i bruk i dag. Dvs. Nordkapp-platået, Hornvika og stien mellom de to stedene.  

I dag er det ikke definert behov for utbygging utover dagens bygningsmasse. Dersom det i framtida 

skulle oppstå behov for nye bygninger (for eksempel framtidige klimaanlegg, bygninger tilknyttet 

verneområdet, bygg for økende antall besøkende mm), vurderes endringer når dette eventuelt 

aktualiseres. I forrige reguleringsplan ble det foreslått en liten utvidelse (1,0 da) av byggeområdet, 

som videreføres i nåværende planarbeid uten endringer. 

 

I Hornvika ønskes eksisterende bygningsmiljø bevart som i dag og er vist som hensynssone for 

bygningsmiljø på plankartet. Økende båttrafikk tilknyttet turisme, kan aktualisere oppgradering av 

eksisterende kai.  
 

Stien mellom Nordkapphallen og Hornvika kan oppgraderes og gis en trygger utforming i de bratte 

partiene.  

 

Utarbeidelse av detaljplan vil tydeliggjøre tiltak og virkninger for reiseliv/turisme nærmere. 

 

Tiltak Uten gjennomføring Ved gjennomføring 

Tilrettelegge for 

bebyggelse ved 

Nordkapphallen 

I planforslaget fra 2000 er 

Nordkapphallen, samt et mindre 

område i sør regulert til 

"Byggeområde - turistanlegg".   

I planforslaget fra 2019 er det regulert et 

lite tilleggsareal på 1000 m2 ved 

Nordkapphallen. Tilleggsarealet 

opprettholdes i nåværende planforslag. 

Positiv virkning (+). Bygning i sør 

opprettholdes, men inngår i 

samferdselsformål (parkering). 

Tilrettelegge for 

parkering  

Dagens situasjon opprettholdes.  

 

Dagens situasjon opprettholdes. 

Eierforhold kan endres. 

Ingen endring i funksjon. (0) 

Kanalisere ferdsel i 

tilknytning til 

Nordkapphallen 

Kan medføre kaotiske og 

uoversiktlige situasjoner for 

besøkende. Negativ virkning. (-) 

Bidrar til tydeligere og bedre 

opplevelser for besøkende under 

forutsetning at stier etableres i fri-

området GF1. Positiv virkning. (+)  

Etablere tiltak i 

friluftsområdet ved 

Nordkapphallen 

I reguleringsplanen fra år 2000 er 

områdene nærmest Nordkapp-

hallen vist som «opparbeidet 

turistområde». Formålet er ikke 

gyldig etter dagens lovverk. 

I nåværende planforslag er området 

regulert til «friluftsformål». Enkel 

tilrettelegging kan tillates, men må 

vurderes nærmere ved utarbeidelse av 

detaljplan. Ingen vesentlig virkning med 

grunnlag i nåværende områdeplan. (0) 

Tilrettelegge for 

bebyggelse/vedlike-

hold i Hornvika 

Kan medføre at bebyggelsen i 

Hornvika forfaller.  

Negativ virkning. (-) 

Bebyggelsen i Hornvika inngår i plan-

forslaget som hensynsone «kulturmiljø». 

Vedlikehold gir positiv virkning. (+) 
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Virkninger for reiseliv forts.. 

Opprustning av sti 

Nordkapphallen - 

Hornvika 

Stien mellom Nordkapphallen og 

Hornvika eksisterer og benyttes i 

dag. 

Kan bidra til en tryggere sti som også 

kan inngå som reiselivsattraksjon. 

Positiv virkning. (+) 

Etablere tiltak ved 

turmål  

Dagen situasjon i Hornvika 

opprettholdes.  

I planforslaget inngår hensynssoner for 

friluftsliv og kulturmiljø. Bebyggelsen i 

Hornvika inngår i planforslaget som 

hensynsone «kulturmiljø». Vedlikehold 

og enkel tilrettelegging utgjør positiv 

virkning for reiseliv. (+) 
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6.4.2 Virkninger for landskap - Nordkapp-platået  

 
 

Eksisterende situasjon  

 

 
 

Nordkapp-platået ligger på en klippe 307 m over havet. Selve platået framstår som et nakent 

slettelandskap med utsikt over en horisont av hav og himmel.  

På platået ligger Nordkapphallen, delvis bygd inn i fjellklippen. Selv om bygningen er lav og 

langstrakt, er den godt synlig i det åpne landskapet. Det samme er andre menneskelig inngrep som 

parkeringsplass og E69.  
 

Gjeldende reguleringsplan (2000) 

Reguleringsplanen fra 2000 viser i hovedtrekk arealformålene turistanlegg, trafikkområder, 

opparbeidet turistområde og friluftsområder.  

 

 

Virkninger/konsekvenser av planforslag 

Det er ingen store tiltak som påvirker landskapsbildet. Økt ferdsel kan imidlertid gi slitasje på 

vegetasjon/naturtilstand.  

 

Utarbeidelse av detaljplan vil tydeliggjøre tiltak og virkninger for landskap nærmere. 

 

Tiltak Uten gjennomføring Ved gjennomføring 

Tilrettelegge for ny 

bebyggelse ved 

Nordkapphallen 

Eksisterende bygning påvirker 

landskapsbildet. 

Ev. ny bebyggelse (BN2) vil være en 

liten utvidelse av nåværende bebyggelse 

(BN1) og gi ubetydelig tilleggsvirkning 

for landskapsbildet. (0) 

Tilrettelegge for 

parkering 

Opprettholdes som i dag. Ingen 

vesentlig virkning. 

Størrelse opprettholdes som i dag. Ingen 

virkning for landskap. (0)   

Kanalisere ferdsel i 

tilknytning til 

Nordkapphallen  

I reguleringsplanen fra år 2000 

er områdene nærmest Nordkapp-

hallen vist som «opparbeidet 

turistområde». Formålet er ikke 

gyldig etter dagens lovverk. 

I nåværende planforslag er området 

regulert til «friluftsformål». Enkel 

tilrettelegging vil gi ubetydelig virkning 

for landskap. 0) 
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Virkninger for reiseliv forts.. 

Etablere tiltak i 

friluftsområdet ved 

Nordkapphallen  

I reguleringsplanen fra år 2000 

er områdene som støter til 

Nordkapphallen vist som 

«opparbeidet turistområde».  

I formålet «friluftsformål» kan det lages 

bestemmelser om enkel tilrettelegging.  

Ingen vesentlig forskjell fra tidligere 

planforslag. (0) 

Tilrettelegge for 

bebyggelse/vedlike-

hold i Hornvika 

Eksisterende bygninger påvirker 

landskapsbildet. 

Ev. restaurering/mindre endringer vil gi 

ubetydelig virkning for landskapsbildet. 

(0)  

Opprustninger av sti 

Nordkapphallen - 

Hornvika 

Kan medføre betydelig slitasje 

på sikt, som gir inngrep i 

naturen.  

Stor negativ virkning. (- -)                      

Bidrar til å begrense slitasje og 

opprettholde større deler av landskapet 

uberørt. Positiv virkning. (+)                 

Etablere tiltak ved 

turmål 

Turmål defineres som Hornvika 

(opprettholdes som i dag).  

I planforslaget legges det opp til at 

eksisterende bygninger og kai vedlike-

holdes. Ingen vesentlig virkning. (0) 
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6.4.3 Virkninger for naturvern - Nordkapp-platået 

 
 

Eksisterende situasjon  

 
 

Forskrift om naturfredning for områdene Nordkappfjellet og Hornvika, Måsøy og Kjeldvik, ble 

vedtatt allerede 31.05.1929. Fredningen omfatter plante- og dyreliv. Innenfor verneområdet inngår 

også «Hornet» ved Hornvika, som er en spiss bergformasjon som tidligere har blitt nyttet som 

samisk offersted. Stedet er automatisk fredet etter kulturminneloven.  

 

Bygningene på Nordkapp-platået og i Hornvika er eksisterende bygninger som inngår i opprinnelig 

verneforslag. 

 

Gjeldende reguleringsplan (2000) 

I ytre del av Nordkapp-platået foreligger en reguleringsplan fra år 2000, som dermed anses å gjelde 

foran verneplan. Reguleringsplanen fra 2000 viser i hovedtrekk arealformålene turistanlegg, 

trafikkområder, opparbeidet turistområde og friluftsområder. 

 

Virkninger/konsekvenser av planforslag 

Bygningene på Nordkapp-platået og i Hornvika er eksisterende bygninger som inngår i opprinnelig 

verneforslag. Generelt er bebyggelse og forstyrrelser ugunstig for plante- og dyreliv. Et hovedgrep 

for framtidig utvikling er å avgrense tiltak/utbygging og ferdsel til områder som i dag er i bruk. 

 

Tiltak Uten gjennomføring Ved gjennomføring 

Tilrettelegge for 

bebyggelse ved 

Nordkapphallen 

Inngår i reguleringsplan fra år 

2000.  

Nåværende reguleringsforslag viser en 

liten utvidelse av næringsareal enn 

planen fra år 2000. Ingen vesentlig 

virkning for verneplanen. (0) 

Tilrettelegge for 

parkering 

Opprettholdes som i dag. Berører 

ikke verneplan.  

Opprettholdes som i dag. Berører ikke 

verneplan. Ingen vesentlig virkning. (0)   

Kanalisere ferdsel 

(i tilknytning til 

Nordkapphallen) 

I reguleringsplanen fra år 2000 er 

områdene nærmest Nordkapp-

hallen vist som «opparbeidet 

turistområde». Formålet er ikke 

gyldig etter dagens lovverk.                  

I nåværende planforslag er området 

regulert til «friluftsformål». Ingen 

vesentlig forskjell fra tidligere 

planforslag. (0) 
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Virkninger for naturvern forts.. 

Etablere tiltak i 

friluftsområdet ved 

Nordkapphallen  

Inngår i reguleringsplan fra år 

2000 (opparbeidet turistområde) 

Omregulert til «friluftsformål». Ingen 

vesentlig forskjell fra tidligere plan. (0) 

Tilrettelegge for 

bebyggelse/vedlike-

hold i Hornvika 

Eksisterende bygninger inngår i 

verneplanen. 

Kan bidra til noe mere ferdsel. 

Negativ virkning. (-) 

Opprustninger av 

sti Nordkapphallen 

- Hornvika 

Stien mellom Nordkapphallen 

eksisterer og benyttes i dag.  

 

Kan bidra til at flere benytter stien. 

Positiv virkning. (+) 

Etablere tiltak ved 

turmål 

Turmål defineres som Hornvika 

(opprettholdes som i dag)  

Kan bidra til noe mere ferdsel. 

Negativ virkning. (-) 

 

 
6.4.4 Virkninger for naturmangfold - Nordkapp-platået 

 

Nordkapp-platået 

 

Eksisterende situasjon 

Nordkapp-platået inngår i Forskrift om naturfredning for områdene Nordkappfjellet og Hornvika, 

Måsøy og Kjeldvik. Hensyn til naturmangfold framgår av verneforslaget.  

 

 

Virkninger/konsekvenser av planforslag 

Planforslaget legger opp til økt ferdsel som generelt er ugunstig for plante- og dyreliv. Et hovedgrep 

for framtidig utvikling er å avgrense tiltak/utbygging og ferdsel til områder som i dag er i bruk. 

 

Tiltak Uten gjennomføring Ved gjennomføring 

Tilrettelegge for 

bebyggelse ved 

Nordkapphallen 

Ingen vesentlig virkning.  Nåværende reguleringsforslag viser en 

liten utvidelse av næringsareal enn planen 

fra år 2000. Ingen vesentlig virkning for 

naturmangfold (0) 

Tilrettelegge for 

parkering 

Opprettholdes som i dag.  Opprettholdes som i dag.  

Ingen virkning. (0)  

Kanalisere ferdsel 

(i tilknytning til 

Nordkapphallen) 

I reguleringsplanen fra år 2000 

er områdene nærmest Nordkapp-

hallen vist som «opparbeidet 

turistområde». Formålet er ikke 

gyldig etter dagens lovverk.                     

I nåværende planforslag er området 

regulert til «friluftsformål». Ingen 

vesentlig forskjell fra tidligere 

planforslag. (0) 

Etablere tiltak i 

friluftsområdet ved 

Nordkapphallen  

Inngår i reguleringsplan fra år 

2000 (opparbeidet turistområde). 

Omregulert til «friluftsformål». Ingen 

vesentlig forskjell fra tidligere plan. (0) 

Opprustninger av 

sti Nordkapphallen 

- Hornvika 

Kan medføre betydelig ferdsel 

utover dagens sti til Hornvika. 

Negativ virkning. (-)                       

Bidrar til å begrense generell ferdsel i 

sårbare områder. 

Positiv virkning. (+)                        

Tilrettelegge for 

bebyggelse/vedlike-

hold i Hornvika 

Ingen vesentlig virkning for 

naturmangfold. 

Restaurering/mindre endringer vil ikke ha 

vesentlig virkning for naturmangfold. (0) 

Etablere tiltak ved 

turmål 

Turmål defineres som Hornvika 

(opprettholdes som i dag). 

Ingen vesentlig virkning i forhold til 

dagens situasjon. (0) 
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Vurderinger knyttet til naturmangfoldlovens kapittel II, §§ 8-12 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget. Generell undersøkelser i databanker og lokal kunnskap anses som godt 

kunnskapsgrunnlag.  

 

§ 9: Føre-var-prinsippet. Med godt nok kunnskapsgrunnlag og liten grad av usikkerhet, vil ikke føre-

var-prinsippet komme til anvendelse. 
 

§ 10: Økosystem tilnærming og samlet belastning. Tiltakene vil ikke gi varig forringelser av naturtyper 

og heller ikke påvirke områdets økosystem. 

 

§ 11: Kostnader ved miljøforringelse. Tiltakshaver har lagt til rette for kanalisering av ferdselen og på 

denne måten prøvd å unngå ferdsel i sårbare områder. Eventuelle miljøforringelser utover det som er 

beskrevet skal dekkes av tiltakshaver. 

 

§ 12: Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Tiltakshaver har lagt vekt på at myrområdene innfor 

planavgrensningen berøres i minst mulig utstrekning og at rensning av utslipp framgår av vedlagt 

vann- og avløpsplan. Det er vurdert tidspunkt for aktivitet og ulike avbøtende tiltak som anses som 

gunstig i forhold til gode samfunnsmessige resultater. 
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6.4.5 Virkninger for kulturminner/kulturmiljø - Nordkapp-platået 

 

Nordkapp-platået 

 

Eksisterende situasjon  

 

 
 

Kulturminner på Nordkapp-platået omfatter bare «Hornet» (Coarvi). Hornet er en godt synlig  

klippe i østlig del av Nordkapp-platået og kjent som gammelt samisk offersted for å få god  

fiskelykke. 
 

Virkninger/konsekvenser av planforslag 

Hornet er vist som båndlagt område med hensynssone i planforslaget. 

I planforslaget er bygninger/kai i Hornvika og «Globusen» ved Nordkapp-hallen vist som 

hensynssoner for «Bevaring av kulturmiljø». 

Utarbeidelse av detaljplan vil tydeliggjøre tiltak og virkninger for kulturmiljø nærmere (gjelder 

særlig «Globusen» og eksisterende skulpturer/attraksjoner). 

 

Tiltak Uten gjennomføring Ved gjennomføring 

Tilrettelegge for ny 

bebyggelse ved 

Nordkapphallen 

Opprettholdes som i dag   Ny bebyggelse vil gi virkning for 

kulturminner/kulturmiljø. (0) 

Tilrettelegge for parkering Opprettholdes som i dag. 

Ingen vesentlig virkning. 

Opprettholdes som i dag. Ingen 

vesentlig virkning. (0)   

Kanalisere ferdsel (i til- 

knytning til 

Nordkapphallen) 

Ingen vesentlig virkning.                    Ingen vesentlig virkning. (0)                       

Etablere tiltak i 

friluftsområdet ved 

Nordkapphallen 

Ingen vesentlig virkning.                    Reislivssymbolet «Globusen» er vist 

med hensynssone «Bevaring av 

kulturmiljø». Positiv virkning. (+)  

Tilrettelegge for bebyggelse 

i Hornvika 

Ingen vesentlig virkning.                    Bebyggelsen i Hornvika er vist med 

hensynssone «Bevaring av kulturmiljø». 

Positiv virkning. (+) 

Opprustninger av sti 

Nordkapphallen - Hornvika 

Ingen vesentlig virkning.                    Ingen vesentlig virkning. (0)                       

Etablere tiltak ved turmål Ingen vesentlig virkning.                   Ingen vesentlig virkning. (0)         
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6.4.6 Virkninger for folkehelse og friluftsliv - Nordkapp-platået 

 

 

Eksisterende situasjon 

 
 

Deler av områdene rundt Nordkapphallen er regulert til «Tilrettelagt turistområder». 

 

 

Virkninger/konsekvenser av planforslag 

Tidligere områder regulert til «Tilrettelagt turistområder», er i nåværende forslag regulert til 

«Friluftsformål» (se illustrasjonen ovenfor og plankart). 

Utarbeidelse av detaljplan vil tydeliggjøre tiltak og virkninger for friluftsliv nærmere. 

 

Tiltak Uten gjennomføring Ved gjennomføring 

Tilrettelegge for  

bebyggelse ved 

Nordkapphallen 

Ingen vesentlig virkning. Nåværende reguleringsforslag viser en 

liten utvidelse av næringsareal. Ingen 

vesentlig virkning for friluftsliv. (0) 

Tilrettelegge for  

parkering 

Opprettholdes som i dag.  Opprettholdes som i dag og legges til 

rette for allmenn parkering.  

Positiv virkning for friluftsliv. (+)   

Kanalisere ferdsel 

(i tilknytning til 

Nordkapphallen) 

Kan medføre kaotiske og 

uoversiktlige situasjoner for 

besøkende. Negativ virkning. 

(-) 

Bidrar til tydeligere og bedre opp-

levelser for besøkende under 

forutsetning at stier etableres i fri-

området GF1. Positiv virkning. (+)  

Etablere tiltak i 

friluftsområdet ved 

Nordkapphallen 

I reguleringsplanen fra år 2000 

er områdene nærmest 

Nordkapp-hallen vist som 

«opparbeidet turistområde». 

Formålet er ikke gyldig etter 

dagens lovverk. 

Områdene nærmest Nordkapp-hallen er 

regulert til «friluftsformål». Enkel 

tilrettelegging i tilknytning til stier må 

vurderes nærmere i detaljplan. Ingen 

vesentlig virkning i nåværende 

planforslag. (0) 

Tilrettelegge for  

bebyggelse i Hornvika 

Bebyggelse i Hornvika 

eksisterer i dag 

Restaurering/mindre endring av 

bygninger påvirker ikke friluftsliv. (0)  

Opprustninger av sti 

Nordkapphallen –  

Hornvika 

Stien mellom Nordkapphallen 

og Hornvika eksisterer og 

benyttes i dag. Ingen vesentlig 

virkning. 

Kan bidra til at flere benytter stien, som 

også bidrar til større sikkerhet for 

besøkende. Positiv virkning. (+) 

Etablere tiltak  

ved turmål 

Turmål defineres som 

Hornvika (opprettholdes som i 

dag). 

Ingen vesentlig virkning i forhold til 

dagens situasjon- (0) 
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6.3.7 Virkninger for trafikkforhold - Nordkapp-platået 

 

 

Eksisterende situasjon 

 
 

I reguleringsplanen fra år 2000 er siste del av E69 vist som privat veg (E69 avsluttes like før 

bilettbuene). Det er etablert parkeringsplass og kollektivholdeplass i ankomstsonen.  

Bebyggelsen består av Nordkapphallen, samt mindre bygninger som bilettbuer og bygninger for 

avløpsanlegg.  

«Attraksjoner» omfatter Globusen og skulpturer. Ytterst på klippen er det bygd en utsiktsplattform 

som kan nås gjennom tunnel fra Nordkapp-hallen.  

 

Fotgjengerarealer er utflytende og i liten grad definert. Tydeligst sti er mellom Nordkapphallen og 

«Globusen».  

 

 

     Gjeldende reguleringsplan 2000                           Illustrasjon (Sweco 2019) 

 

                   
 

    Reguleringsplanen utarbeidet i 2000 er utbygd i samsvar med planforslag. Illustrasjonen fra   

    Sweco (2019) viser mulig løsning for hovedveg, snuplass, biler og busser.  
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Virkninger trafikkforhold forts.. 

 

Virkninger/konsekvenser av planforslag 

Hovedtrekkene om arealbruk knyttet til kjøretrafikk opprettholdes. I innspill til planprogram fra 

Statens vegvesen, framgår det at E69 skal vises som offentlig veg nærmere Nordkapphallen (i 

samsvar med eiendomsgrenser.  

 

Fotgjengertrafikk er «utflytende» og bør gis en tydeligere kanalisering, gjerne knyttet til dagens og 

ev. framtidige attraksjoner.  

Ved utarbeidelse av detaljplan tilrås at det lages en detaljregulering for Nordkapp-platået, hvor det 

foretas trafikkanalyse av framtidig ferdsel med tilrådninger om løsninger. 

 

Utarbeidelse av detaljplan vil tydeliggjøre tiltak og virkninger for trafikkforhold nærmere. 

 

Tiltak Uten gjennomføring Ved gjennomføring 

Tilrettelegge for 

bebyggelse ved 

Nordkapphallen 

Opprettholdes som i dag. Ingen 

vesentlig virkning. 

 

Ny bebyggelse vil være liten og 

ikke ha vesentlig virkning for 

trafikkavvikling. (0) 

Tilrettelegge for 

parkering 

Opprettholdes som i dag. Ingen 

vesentlig endring.  

Parkeringsplassen opprettholdes 

uendret i nåværende planforslag.  

Ingen vesentlig virkning. (0)   

Utarbeidelse av detaljplan kan gi 

bedre løsninger for kjøre- og 

gangtrafikk.   

Kanalisere ferdsel 

(i tilknytning til 

Nordkapphallen) 

Kan medføre kaotiske og 

uoversiktlige situasjoner for myke 

trafikanter. Negativ virkning. (-) 

Detaljregulering vil bidra til 

tydeligere og sikrere gangvegnett. 

(+)  

Etablere tiltak i 

friluftsområdet ved 

Nordkapphallen 

Inngår i reguleringsplan fra år 2000 

(opparbeidet turistområde). 

Omregulert til «friområde». Ingen 

vesentlig virkning for trafikk. (0) 

Tilrettelegge for 

bebyggelse vedlike-

hold i Hornvika 

Ingen virkning for kjøretrafikk.   Ingen vesentlig virkning for 

kjøretrafikk. (0) 

Opprustninger av sti 

Nordkapphallen - 

Hornvika 

Stien mellom Nordkapphallen 

eksisterer og benyttes i dag.  

Ubetydelig virkning. 

Bidrar til at stien blir sikrere for 

gående. Positiv virkning. (+) 

Etablere tiltak ved 

turmål 

Turmål defineres som Hornvika 

(opprettholdes som i dag). 

Ingen vesentlig virkning i forhold 

til dagens situasjon. (0) 
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6.3.8 Virkninger for reindrift – Nordkapp-platået 

 

 

Eksisterende situasjon 

 
 

På eksisterende reindriftskart er det inntegnet trekkleier for rein (illustrert med gule piler ovenfor). 

Trekkleier viser naturlige trekk der reinen trekker av seg selv, i flokk eller enkeltvis. 

 

Virkninger/konsekvenser av planforslag 

Det er i dag stor ferdsel på Nordkapp-platået, som sannsynligvis bidrar til mindre bruk av trekkleier. 

Ytterlig ferdsel (kanskje særlig på stien til Hornvika) vil bidra til at trekkleiene brukes enda mindre.  

 

Tiltak Uten gjennomføring Ved gjennomføring 

Tilrettelegge for 

bebyggelse ved 

Nordkapphallen 

Opprettholdes som i dag. Ingen 

vesentlig virkning. 

Ny bebyggelse er begrenset og 

vurderes til å ha liten virkning for 

reindrift (0). 

Tilrettelegge for 

parkering 

Opprettholdes som i dag. Ingen 

vesentlig endring.  

Parkeringsplassen opprettholdes 

uendret i nåværende planforslag. Ingen 

vesentlig virkning for reindrift. (0).  

Kanalisere ferdsel  

i tilknytning til 

Nordkapphallen 

Ferdselen er størst nord for 

Nordkapphallen. Ingen vesentlig 

endring. 

Kan bidra til avgrenset, men større 

mengde ferdsel på platået nord for 

Nordkapphallen. Har neppe vesentlig 

virkning for reindrift. (0) 

Etablere tiltak i 

friluftsområdet ved 

Nordkapphallen 

Ingen vesentlig virkning. Området ligger nord for 

Nordkapphallen og vurderes til å ha 

liten virkning for reindrift. (0) 

Tilrettelegge for 

bebyggelse/vedlike-

hold i Hornvika 

Bebyggelsen eksisterer i dag Restaurering/vedlikehold vurderes til å 

ha liten virkning for reindrift. (0) 

Opprustninger av 

sti Nordkapphallen 

- Hornvika 

Stien mellom Nordkapphallen og 

Hornvika eksisterer og benyttes i dag. 

Negativ virkning. (-) 

Bidrar til at stien blir mere brukt, men 

ingen vesentlig forverring.  

Negativ virkning. (-) 

Etablere tiltak ved 

turmål 

Ingen vesentlig virkning. Ingen vesentlig virkning (0). 
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6.3.9 Virkninger for samisk natur- og kulturgrunnlag - Nordkapp-platået 

 

 

Vurdert som uaktuelt 

 

 

 
6.3.10  Virkninger for landbruk - Nordkapp-platået 
 

 

Vurdert som uaktuelt 

 

 

 
6.3.11  Virkninger for andre næringer - Nordkapp-platået 
 

 

Eksisterende situasjon  

Det er ikke lagt til rette for andre næringer i området (utenom aktivitetstilbud tilknyttet reiseliv).  

 

 

Virkninger/konsekvenser av planforslag  

Planforslaget vil ikke medføre endringer for andre næringer sammenliknet med dagens situasjon. 

Ingen virkning. (0). God drift av reiseliv på Nordkapp-platået påvirker ulike næringer positivt. 

 

 
6.3.12  Virkninger for Forsvaret - Nordkapp-platået 
 

 

Vurdert som uaktuelt 

 

 
6.3.13  Virkninger for energiforbruk/klima - Nordkapp-platået 
 

 

Eksisterende situasjon  

- Bebyggelse på Nordkapp-platået benytter i hovedsak elektrisitet som energikilde.  

 

 

Virkninger/konsekvenser av planforslag) 

- Det tilrås at Nordkapp utvikles til framtidas reiselivsanlegg med nullutslipp og 

forskning/vurdering av fornybare energikilder (som for eksempel tidevann, bølger, 

jordvarme, sol og vind). Vurderes nærmere i en detaljplan. 
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6.3.14  Virkninger for universell tilgjengelighet - Nordkapp-platået 
 

 

Eksisterende situasjon  

- Naturen rundt Nord-kapphallen er flat og dermed egnet for universell tilrettelegging, men 

bevisst tilrettelegging mangler (Globusen er stedets symbol og har ikke universell 

utforming). 

 

Virkninger/konsekvenser av planforslag  

- Første del av stien mellom Nordkapphallen og Hornvika (oppå Nordkapp-platået) skal gis 

universell utforming. Det samme gjelder alle utendørsattraksjoner (også globusen).  

             Vurderes nærmere i en detaljplan. 

 

 

 
6.4.15  Virkninger for personsikkerhet - Nordkapp-platået 

 
 

Eksisterende situasjon  

- Det er mye ferdsel nært klippekanten, som kan utgjøre en fare for besøkende. Områdene 

langs klippekanten er i dag sikret med gjerder, 

 

 

Virkninger/konsekvenser av planforslag  

- Områdene oppå platået (der ferdselen er størst) skal sikres med gjerder. 

Vurderes nærmere i en detaljplan. 

 

 

 
6.4.16  Virkninger for teknisk infrastruktur - Nordkapp-platået 

 
 

Eksisterende situasjon  

Nordkapphallen har vannforsyning gjennom to fjellbrønner. Nedslagsfeltene er klausulert og vist 

som hensynssoner på plankartet. 

Nordkapphallen har et avløpsanlegg med slamavskiller og infiltrasjonsanlegg før avrenning mot 

havet. Forsvaret har et avløpsanlegg med rensing av avløpsvannet på Lille Nordkapp. 

Repvåg Kraftlag AS forsyner strøm til Nordkapp-platået med en 24 kV luftledning fra Skarsvåg, 

som går over i kabel i Røykholldalen, ca. 3,5 km fra platået. 

 

 

Virkninger/konsekvenser av planforslag  

Planforslaget viser traseer for teknisk infrastruktur som hensynssoner på plankartet. Eventuell 

utbedring/endring av teknisk infrastruktur vurderes nærmere i detaljplan. 
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6.4.17  Virkninger for støy/forurensning - Nordkapp-platået 

 
 

Eksisterende situasjon  

Det er ingen spesielle støykilder i planområdet utover trafikkstøy langs E69. 

 

 

Virkninger/konsekvenser av planforslag  

Planforslaget fører ikke til støy/forurensning utover det som framkommer av motorisert ferdsel. 

 

 
 

6.4.18  Virkninger for barn og unge - Nordkapp-platået 

 
  

Eksisterende situasjon  

-  

 

Virkninger/konsekvenser av planforslag  

-  

 
 

6.4.19  Virkninger for kommunal økonomi - Nordkapp-platået  

 
 

Eksisterende situasjon  

-  

 

 

Virkninger/konsekvenser av planforslag  

-  
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7. SAMMENDRAG AV INNSPILL PLANPROGRAM 
 

 Innspill – Regionale myndigheter Vurdering/kommentar 

 
040321 

 
UIT Norges arktiske universitet 
Resyme: Marinarkeologisk vurdering og innspill for vurdering 
av kulturminner under vann. Planen omfatter ikke direkte 
tiltak i sjø og UIT har derfor ikke merknader til planen. 
 

 
 
Tas som orientering 

 
260221 

 
Kystverket 
Resyme: Siden sjøarealene er tatt med i planen bes det om at 
det også tas stilling til formål og bruk av sjøarealene. 
Planleggingen bør være i samsvar med den parallelle 
prosessen med kommuneplanens arealdel. 
Navigasjonsinstallasjon og biled sikres med enbruksformål i 
planen. Tilkomst til Hornvika fra sjøen bør være inkludert i 
planen. 

 
 
Tas til orientering. Temaet er 
innarbeidet i planprogrammet.  

 
080321 

 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark  
Resyme: Viser til tidligere innspill til 
områdereguleringsplanen. Disse synspunkter gjøres stadig 
gjeldende. Gir sin tilslutning til planprogrammet, men vil i 
tillegg fremheve noen viktige tema. Det må klarlegges om 
området er omfattet av en eldre kommuneplan. Gjør 
oppmerksom på at omfanget av endringer fra någjeldende 
plan vil kunne få betydning for evt. krav om 
konsekvensutredning. Det må vurderes om det er behov for å 
stille krav om detaljregulering av områder med ny arealbruk. 
Anbefaler at det tas med i planprogrammet hvordan barn og 
unge skal medvirke i planprosessen. Friluftslovens § 15 åpner 
for at adferdsregler for et område kan nedfelles gjennom 
egen forskrift etter forvaltningslovens bestemmelser. Kravene 
om universell utforming, FN`s bærekraftmål og 
Naturmangfoldloven må ivaretas. Saksbehandler kan skrive 
under på taushetserklæring og få tilsendt rapport med evt. 
sensitive hekke/ynglelokaliteter. Anbefaler å presentere 
planen for planforum og gjør oppmerksom på at evt. 
innsigelse vil gå via Statsforvalteren. Viser videre til teknisk 
kontroll av planen fra kartverket. 
 

 
Gjeldene planstatus vil bli 
gjennomgått. Behov for 
detaljregulering vil vurderes ut 
fra hva som blir innholdet i 
planen. Barn og unge er tilføyd 
som tema i planprogrammet. 
Evt. forskrift etter Friluftsloven 
vurderes uavhengig av 
reguleringsplanen. 
Naturmangfoldloven vil ivaretas 
på samme måte som i tidligere 
utarbeidet områderegulerings-
plan. Behov for drøfting med 
Statsforvalteren undervegs og 
evt. runde i planforum vil 
vurderes ut fra 
problemstillingene som dukker 
opp med utformingen av 
planen. 
 
 

 
080321 

 
Troms og Finnmark fylkeskommune 
Resyme: Konsekvensutredning: Planforslaget vurderes ikke til 
å medføre behov for KU. Viktigheten av innholdet i 
planbeskrivelsen understrekes. FN`s 17 bærekraftmål: Viktig 
at disse innarbeides som del av grunnlaget for 
arealplanleggingen. Folkehelse og friluftsliv: Bra at et av 
formålene med planen er å legge til rette for friluftsliv og  

 
 
Vurdering/kommentar: 
Planbeskrivelsen vil utformes i 
tråd med anbefalingene og 
kravene i lovverket. FN`s 
bærekraftsmål er tilføyd som 
nasjonal føring for planarbeidet  
 

Innspill fra fylkeskommunen forts.. 

Innspill – Regionale myndigheter Kommentarer 

 rekreasjon. Universell utforming: Viktig at arealet til 
allmenheten utformes ut fra disse prinsippene. Innspill 

Kulturminneplan er tatt vekk fra 
listen over lokale føringer. Sti 
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kulturarv: Kommunen har fått midler til kulturminne-plan, 
men har ikke utarbeidet denne. Nyere tids kultur-minner: 
Gode tiltak med hensynssoner i tidligere plan, ønskes utvidet 
til å omfatte stien opp fra Hornvika. Tilrettelegging og skjøtsel 
av kulturminner: Det må nedfelles i planen at 
kulturminnemyndighetene involveres ved tilrettelegging. 
Innspill arkeologi: Ønsker videreføring av hensynssoner ved 
Tunes, Har lagt opp til befaring og registrering. 
Prosjektbeskrivelse og anslåtte kostnader på 377.594,- er 
vedlagt. Planprogram: Kortfattet og oversiktlig. Planforum: 
Tilbyr å ta en runde før offentlig ettersyn av planen. 
Kvalitetssikring: Teknisk kontroll av planen utføres av 
kartverket og sosifil og pdf sendes for kontroll før høring. 
 

fra Hornvika gis hensynssone og 
bestemmelser. Bestemmelse 
om involvering tilføyes. 
Kommunen vil vurdere tilsendt 
prosjektplan og kostnader for 
registrering. Arbeidet kan 
kanskje ses i sammenheng med 
kommuneplanens arealdel. 
Andre alternativer er å søke 
ekstern finansiering og/eller 
redusere planområdet for å 
spare kostnader. Plankartet vil 
bli sendt til kartverket for 
teknisk kontroll i tillegg til egne 
kontrollrutiner i Asplan Viak 
med sosikontroll m.m. 
 

 
170321 

 
Sametinget (mottatt etter høringsfrist)  
Resyme: Viser til innspill som ble gitt av Sametinget til forrige 
høringsrunde. Brev datert 7.3.2018 er vedlagt og bes tatt med 
i videre planarbeid. Punktet angående forholdet til samiske 
kulturminner er oppdatert her. Gjør oppmerksom på at 
Hornet er et automatisk fredet samisk kulturminne. Vedlagt 
er befaringsbudsjett oppdatert ut fra gjeldende sesong. 
Budsjettet er øvre grense for utgifter og er satt til 109.885 kr.  
 

 
 
Tas til orientering. 

Innspill - Organisasjoner, bedrifter og privatpersoner Kommentarer 

 
240221 

 
Evelyn Fredriksen og May-Liss Fredriksen 
Resyme: Viser til tidligere innsendte brev til Nordkapp 
kommune. Har så langt ikke merknader til planprogrammet, 
men vil være med i prosessen som gjelder 
Småkjeftan/Elvevika og deres eiendom.  
 

 
 
Tas til orientering. 

 
220221 

 
Repvåg Kraftlag 
Resyme: Det er begrenset kapasitet på strømnettet på 
Nordkapp. Nettstasjonene er dimensjonert for eksisterende 
anlegg. Ved etablering av nye anlegg som f.eks. ladestasjoner 
og serviceanlegg må det påregnes arealer for elektriske 
nettanlegg.  

 
 
Tas til orientering. Nødvendig 
areal vil bli avsatt i planen. 

 
170221 

 
Avinor AS 
Resyme: Planområdet ligger 13-25 km nordvest for 
Honningsvåg lufthavn, Valan. Planområdet er ikke berørt av 
hinderflater eller byggerestriksjonskrav knyttet til flyplassen.  
 

 
 
Tas til orientering. 

 
050321 

 
Cape Fish Group AS 
Resyme: Firmaet har tidligere gitt innspill til planarbeidet og 
ber om at disse blir hensyntatt videre i planarbeidet. Skriver i  

 
 
Tas til orientering. Innspillet 
vurderes til i stor grad å være i  

 

 

Innspill fra Cape Fish Group AS fortsetter.. 

Innspill - Organisasjoner, bedrifter og privatpersoner Kommentarer 
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 merknaden at FeFo har forlenget ANS Nordkapp 1990 sin 
festekontrakt på Nordkapplatået. Området fremstår som en 
stor parkeringsplass og kommunen bør benytte muligheten til 
å regulere området til friluftsområde. Det bør reguleres et 
område for parkering og servicebygg lengre unna selve 
platået da de fleste er i stand til å gå en kort spasertur ut til 
globusen. 

tråd med planutvalgets vedtatte 
formål med planarbeidet. 

 
050321 

 
Scandic, Rica eiendom 
Resyme: Bestrider at Nordkapp kommune med gyldighet kan 
vedta en områdereguleringsplan med det formål som er 
vedtatt i planutvalget om offentlig styring og kontroll av 
området. Viser til tidligere innsendte merknader og 
fastholder disse i sin helhet. Påpeker at utearealene rundt 
Nordkapp hallen i dag er offentlig tilgjengelige og at en 
regulering oppfyller ikke kravet til nødvendighet jfr. Pbl. § 12-
7. Ber kommunen foreta en juridisk vurdering samt en 
vurdering av den betydelige ekspropriasjonserstatning 
inngrepet i Rica/Scandics festerett vil utløse. En regulering til 
offentlig formål vil stenge for fremtidige private investeringer 
på Nordkapplatået, herunder oppgraderinger av utearealene.  

 

 
 
Tas til orientering. Innspillet er i 
tråd med innspill som er gitt av 
Scandic/ Rica eiendom i 
forbindelse med tidligere 
planprosess og synspunktene er 
kjent for kommunen. 

 
279321 

 
Destinasjon 71 grader Nord AS  
Resyme: Er bekymret for offentlig styring og kontroll av en 
velfungerende og voksende turistdestinasjon. Frykter at dette 
vil gi negative konsekvenser for Nordkappturismen og 
ringvirkningene for hele kommunen. Private har normalt 
bedre forutsetninger for å drive og utvikle en 
turistdestinasjon enn en offentlig aktør. Opplever Rica og 
Scandic som en fleksibel og behjelpelig samarbeidspartner. 
Ricas helårlige drift av Nordkapphallen har bidratt til 
selskapets vekst i vinterturisme. Helårsturisme er det største 
uforløste potensial for Nordkappturismen.  
Vurdering/kommentar: Tas til orientering. 
 

 
 
Tas som orientering 

 

Figur 13 – Oversikt over innspill til oppstartmelding/planprogram 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


