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Nordkapp kommune 
 
                                                                Møteinnkalling  

Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Gjesvær Skole -  

Dato: 11.09.2018 

Tidspunkt: 10:00 

  Medlemmer: 

   

Kristina Hansen LEDER AP 

Kjell Valter Sivertsen NESTL AP 

Geir Stian Høyen MEDL AP 

Gry Jørgensen MEDL AP 

Lars Helge Jensen MEDL H 

Renate K. Olsen MEDL H 

Jan Olsen MEDL SV 

 

 

  Vararepresentantene møter etter nærmere beskjed. 

 

   

Bussavgang fra Rådhuset  til Gjesvær klokken 10:00  

 

 

 

  
  
 

  

1



Sensitivity: Internal

 

Nordkapp kommune  

 
Saksliste 
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saksnr 
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 2018/881 
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mot 2040 

 2018/902 
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 2018/492 
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 2018/951 
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PS 56/18 Godkjenning av protokoll
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Nordkapp kommune  Raymond Robertsen 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 57/18 11.09.2018 
Kommunestyret   

  

Fastsetting av antall medlemmer i Nordkapp kommunestyre fra 2019  

  

Rådmannens innstilling 
  
Kommunestyret fastsetter størrelsen på kommunestyret 
 
 
  
Bakgrunn 
 
Formannskapet vedtok følgende i sitt møte 28.juni 2018, i sak PS 51/18: 
 
«Endring av antall representanter i kommunestyre utredes. 

Størrelsen på kommunestyret i de enkelte kommuner reguleres i kommunelovens § 7. I 
loven står følgende som er relevant i denne saken: 
 
«2. Kommunestyrets medlemstall skal være et ulike tall, som fastsettes slik for kommuner med: 
a. ikke over 5 000 innbyggere, minst 11 
b. over 5 000, men ikke over 10 000 innbyggere, minst 19 
c. over 10 000, men ikke over 50 000 innbyggere, minst 27 
d. over 50 000, men ikke over 100 000 innbyggere, minst 35 
e. over 100 000 innbyggere, minst 43. 
 
 
3. Endring av medlemstallet vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv senest 31. 
desember i nest siste år av valgperioden, med virkning for kommende valgperiode.» 
 
Som det fremgår av loven kan ikke Nordkapp kommunestyre være færre enn 11 
personer. Loven regulerer ikke et øvre antall, men i saken er en opplisting av 
kommuner det er naturlig for Nordkapp kommune å sammenligne seg med 
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Fordeling av representantplassene – mandatfordelingen 
 
Fordelingen av representantplassene mellom partiene/gruppene skjer på grunnlag av 
en matematisk beregning. Metoden er den samme ved fylkestingsvalg og 
kommunestyrevalg og kalles "St. Lagües modifiserte metode". 
 
Metoden innebærer at man først finner hver enkelt valglistes stemmetall, det vil si hvor 
mange stemmer listene har fått.  
 
Deretter divideres stemmetallene med en tallrekke som begynner på 1,4 og som 
fortsetter med 3 - 5 - 7 - 9 osv. De tallene som fremkommer ved divisjonene, kalles for 
kvotienter. Alle kvotientene for alle partiene/gruppene sorteres etter størrelse. Så 
fordeles representantplassene til de partiene/gruppene som har de største kvotientene. 
Det første mandatet tilfaller det partiet/gruppen med den største kvotienten, det andre 
mandatet til partiet/gruppen med den nest største kvotienten osv. 
 
Ved valgoppgjøret i 2015 fordelte stemmene seg på følgende måte i Nordkapp 
kommune: 
 
 
Partinavn Antall stemmer %-vis oppslutning Representanter 
Arbeiderpartiet 701 54,7 % 10 
Høyre 252 19,7 % 4 
Sosialistisk Venstreparti 206 16,1 % 3 
Venstre 123 9,6 % 2 
 
Dersom Nordkapp kommune velger å gå ned på antall kommunestyrerepresentanter, 
så ville fordelingen vært følgende om man legger til grunn valgoppgjøret fra 2015: 
 
Parti 17 medlemmer 15 medlemmer 13 medlemmer 11 medlemmer 
Arbeiderpartiet 9 9 7 6 
Høyre 3 3 3 2 
Sosialistisk 
Venstreparti 

3 2 2 2 

Venstre 2 1 1 1 
 
Størrelsen på kommunestyret i andre kommuner 
 
Som det fremgår av oversikten er det flere kommuner som har samme antall i 
kommunestyret som Nordkapp kommune. I Nordkapp kommune er det 170 innbyggere 
bak hver representant i kommunestyret. Snittet for de opplistede kommuner er 161. 
Dette snittet vil endre seg dersom størrelsen på kommunestyret endres. For de store 
kommunene i nord er følgende antall innbyggere bak hver kommunestyrerepresentant: 
 
Tromsø  1 759 
Harstad  709 
Alta    584 
Hammerfest  363 
Sør-Varanger 377 
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Kommune Antall i kommunestyret Innbyggere Innbyggere pr repr. 
Nordkapp 19 3239 170 
Porsanger 19 3964 209 
Nordreisa 21 4944 235 
Tana 19 2922 154 
Karasjok 19 2701 142 
Kautokeino 19 2946 155 
Tingvold 25 3078 123 
Båtsfjord 15 2203 147 
Vardø 19 2110 111 
Gjennomsnitt   161 
 
Økonomi 
 
Dersom man legger til grunn regnskapet for 2017, får man følgende kostnadsfordeling 
på arter som påvirkes av kommunestyrets størrelse: 
 
Art Kostnad 
Møtegodtgjørelse  kr        4 500  
Kontormateriell  kr            128  
Bevertning  kr        3 780  
Tjenestefrikjøp  kr            671  
Tele-/datakommunikasjon  kr            718  
Kostnad pr. kommunestyrerepresentant  kr        9 797  
 
I oversikten er ikke utgift for godtgjørelse av ordfører og varaordfører tatt med. Dette er 
kostnader som løper uavhengig av kommunestyrets størrelse. 
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Nordkapp kommune  Jørgen Kaasen Engen 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 58/18 11.09.2018 

  

Gentle Touch  

Rådmannens innstilling 
Formannskapet vedtar at det bevilges tillatelse til gjennomføring av installasjon av 
kunstprosjektet Gentle Touch i Duken, med forbehold om at det ikke kommer i konflikt 
med vernebestemmelser. 
 
En forutsetning for denne tillatelsen er at Nordkapp kommune ikke har noen direkte 
kostnader med installasjonen, og vedlikeholdet av kunstverket. Nordkapp kommune 
kan når som helst ved manglende vedlikehold og oppfølging forlange kunstverket 
fjernet for prosjekteiers regning. 
 
Tiltak i form av informasjon og markering av sti må gjennomføres for å unngå konflikt 
med vernede arter og redusere slitasje av landskap. 
 
  
Prosjektbeskrivelse 
 
GENTLE TOUCH er et samarbeidsprosjekt mellom to billedkunstnere: Sigfrid Hernes 
jobber med sort/hvitt foto og Gunn Harbitz jobber med skulptur.  

 
De ønsker gjennom kunstarbeid å komme nærmere naturen og å forstå oss mennesker 
mer som natur enn vi forstås i et moderne samfunn hvor natur og menneske er 
motpoler. «Hos urfolk er det å eie land umulig, fordi landet eier oss. I vestlig tankegang 
er vi eiere og har rett og plikt til å hente ut rikdommer fra jorda. I denne konteksten vil 
de lete og finne vakre steder, fotografere og legge igjen en var berøring som en takk for 
at stedet finnes og at vi (menneskene) lever her.» 
 
Det skal handle om et lite avtrykk, men stort nok til at avtrykket skal kunne avbilde en 
karakter av steinens overflate. De har planlagt lignende skulpturer flere steder, flere 
små avtrykk, som tilsammen gir et forløp. 
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Intensjonen er gjennom kunstarbeid å fremme det som allerede er der av detaljrike 
strukturer og vakre landskaper. 
 
Gentle Touch vil i første omgang omhandle en skulptur i to deler, en stein og en stein 
støpt i glass, som skal plasseres i Duken på Magerøya, vest for Kamøyvær, nærmest 
Hugsfjord (N71° 04.160' E25° 49.934'). Prosjektets første del – «Duken» er finansiert 
med støtte fra Nordnorsk kunstsenter i Svolvær. De følgende stedene som er 
presentert vil det søkes midler til senere. Alt blir gjort i samarbeid med Nordkapp 
kommune/Nordkappmuseet. All montering, frakting av utstyr og stein/glass blir gjort i 
samsvar med Nordkapp kommunes rette instans.  
 
Stein og steinen støpt i glass plasseres ved siden av hverandre, boltes, ca 10 cm ned i 
underlag, 0,2cm i diameter tjukk bolt. Størrelse: 25x13x5,5-6cm ganger 2. 
 
 
Presentasjon av skulptur 
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- «Duken». Stein og steinen støpt i glass plasseres ved siden av hverandre, boltes, ca. 
10 cm ned i underlag, o,2cm i diameter tjukk bolt. Størrelse: 25x13x5,5-6cm ganger 2. 

 
 

 
Kartlegging av potensiell konflikt med vernebestemmelser 
 
Det har blitt forhørt med Fylkesmannen i Finnmark og Sametinget, der førstnevnte kom 
med følgende kommentar til kunstprosjektet på Duken.  
 
«I følge artsbanken.no vokser det av purpurkarse (rødlistekategori – sterkt truet EN), 
rødflangre, fjellkurle, skredarve og dvergarve (rødlistekategori – sterkt truen EN) i rike 
og interessante rasmarksamfunn langs østskråningen av Duken. Purpurkarse er freda, 
jf. forskrift om fredning av Masimjelt og Purpurkarse.  
 
Nordkapp kommune må kontakte kompetent fagmiljø for å sjekke ut om omsøkt tiltak vil 
komme i konflikt med vernebestemmelsene for purpurkarse, eller kan skade voksested 
for dvergarve».  
 
06/09-2018 vil Nordkapp kommune sende ut kompetent fagmiljø i form av Simon Pind 
Jensen (Dr. scient i Geologi) og Jacob Jensen (Cand. scient i Biologi) for å utforske 
området skulpturen er planlagt å installeres. Det vil da bli foretatt en vurdering om det 
omsøkte tiltaket vil komme i konflikt med vernebestemmelser, og om mindre tiltak må 
iverksettes. Notat fra befaringen presenteres formannskapet 11/09-2018. 
 
Mindre tiltak kan innebære markering av sti fra turiststi til utplassering, samt 
informasjon om rødlistede arter i sammenheng med formidling og presentasjon av 
prosjektet. 
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Presentasjon av aktuelle fremtidige steder for kunstskulpturer 
 
1. «Duken» N71° 04.160' E25° 49.934' 
2. «Grunnen du trår på» N71° 00.243' E26° 05.798' 
3. «Ryggvirvel», N71° 04.504' E25° 30.595' 
4. «Tidevannssteinen» N71° 11.112' E25° 40.731' 
5. «Vevd steinteppe» N71° 03.735' E25° 34.433' 
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2. «Grunnen du trår på».  
 
Avtrykk av steinen i glass montert mellom steinen og underlag, boltet 
fast i grunn. H/L:55cm, B: 26cm D: 16cm. Stedet ligger langs stien ned til Kjelvik. 
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3. «Ryggvirvel»  
 
Sted som ses fra veien mot Gjesvær. Hvit tynn støp med huller Pga vinden. 
Silhuett av en hvalknokkel fra museet som er tatt avtrykk av. Størrelse ca. 1;50*1;30m 
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4. «Tidevannssteinen»  
 
50- 80 cm i diameter i liggende format. På nært hold kan den sees når 
tidevannet er på det laveste. Stedet er ytterst på odden. Merket sti går til stedet. 
 

 
 
 
5. «Vevd steinteppe».  
 
Stedet ligger langs veien mot Gjesvær. 
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Nordkapp kommune  Simon Pind Jessen 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 59/18 11.09.2018 

  

Innspill til Finnmark fylkeskommunes høringssvar til Avinors 
Nordområdestrategi mot 2040  

Rådmannens innstilling 
Nordkapp kommune sender inn følgende innspill til Finnmark fylkeskommune i nevnte 
rekkefølge. Innspill sendes på kommunens brevmal signert av ordføreren og 
rådmannen. 

 
Nordkapp kommune stiller seg bak «de viktigste innspillene fra Fylkeskommunene» i 
høringsutkastet og støtter flyselskapenes innspill om at avgiftsstrukturen rammer 
innenlandsreiser generelt og kortebanenettet spesielt. Store avstander og manglende 
alternativ transport gjør Finnmark til fylket med flest flyreiser per år per innbygger. 
Avgiftsstrukturen blir i praksis en skatt på å bo i distriktet. Prioriterte innspill fra 
Nordkapp kommune er som følge: 
 

1. Å styrke utviklingen av el-fly ses som en meget viktig del av Avinors 
nordområdesatsing. Valan flyplass er en av flere i fylket med kort rullebane som 
de geografiske forhold ikke tillater å forlenge. Når dagens 39 seters 
Dash8 100/200 går ut på dato finnes det pr i dag ingen alternative flytyper med 
flere enn 19 seter som kan betjene våre flyplasser. Satsingen på elektrifisering 
av flyflåten bør ses i sammenheng med dette. El-fly krever kortere rullebaner 
enn konvensjonelle fly, og utviklingen av el-fly kan potensielt løse et 
kapasitetsproblem i tillegg til å redusere miljøbelastningen av flyreiser. Veidnes i 
Nordkapp er satt av som terminalområde for olje fra Barentshavet, og det kan bli 
skip-til-skip omlasting av både olje og LNG i Sarnesfjorden. Økt 
petroleumsaktivitet vil føre til økt transportbehov. Avgangsfrekvensen må øke 
og/eller det må utvikles nye flytyper.  
 

2. Nordkapp er landsdelens reiselivskommune nr. 1 med en intens sommersesong 
og god kapasitet til å ta imot mange flere turister vinterstid. Omvendt er de større 
byene i regionen særlig vinterdestinasjoner. Tromsø hadde vinteren 2016 ca 
75 000 vinterbesøkende, en vekst på 556% fra 2009. Nordkapp har opplevd en 
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besøksvekst på omtrent 10% blant privatreisene og grupper fra 2014 til 2017. 
Både vinter- og sommerturismen ventes å øke markant i årene fremover, særlig 
fra Asia. Det kunne vært en bedre utveksling av turister mellom de store 
nordnorske destinasjoner. Et styrket rutenett som gjør det tidsmessig og 
økonomisk mulig å bevege seg raskt i Nordområdene vil styrke hele regionens 
reiseliv og reiselivets samlede verdiskaping. Vinterturister i Tromsø og Alta 
kunne få med seg et besøk til Nordkapp og sommerturister kunne få med seg et 
snarvisitt i Tromsø som en del av en Nordkappferie. 
 

3. Sjømateksport med fly er i sterk vekst, særlig til Asia. Eksempelvis økte 
eksporten av kongekrabbe fra Finnmark til Asia fra et til 488 ton fra 2012 til 
2016. 14. januar 2016 gikk første sending av kongekrabbe direkte fra Lakselv 
mot Asia. Kort transporttid er avgjørende for kvalitet og verdi. Nordkapp 
kommune vil derfor understreke viktigheten av å utrede flytransport av sjømat 
generelt som et mye raskere alternativ til bakketransport, og direktetransport fra 
Nord-Norge uten mellomlanding i Oslo spesielt. 

  
Bakgrunn  
 
Finnmark fylkeskommune er høringsinstans ved Avinors Nordområdestrategi mot 2040. 
Finnmark fylkeskommune ønsker som grunnlag for fylkestingets behandling i oktober å 
gi kommunene muligheter til å komme med en høringsuttalelse på Avinors 
nordområdestrategi. Fylkeskommunen ber kommunene levere tre konkrete og 
prioriterte innspill. Signert innspill skal leveres på en A4-side med kommunens brevmal 
innen 25.09.2018 
  

Alternativer 
Formannskapet bes vurdere både innhold i og rekkefølge på innspill. 
  
Anbefaling 
Avinors Nordområdestrategi er relevant for Nordkapp kommune. Fylkeskommunene og 
flyselskapene har på forhånd gitt innspill. Av flyselskapenes innspill er det særlig 
innspillene om hvordan avgiftsstrukturen rammer innenlandsruter generelt og 
kortbanenettetspesielt som er viktig for Nordkapp. «De viktigste innspillene fra 
fylkeskommunene» peker på tre vesentlige punkter som i høy grad også gjelder 
Nordkapp kommune. Det anbefales å gi en støtte til disse innspillene som innledning til 
sende inn tre konkrete og prioriterte innspill. 
 
Fra «Avinor og Nordområdene mot 2040» 
 
De viktigste innspillene fra fylkeskommunene:  
 a. Det er viktig å opprettholde dagens lufthavnstruktur og prioritere effektivisering 
og automatisering for å unngå nedleggelse av flyplasser.  
 b. Det er store forventninger til innkommende turisme og det er ønskelig at 
Avinor skal arbeide aktivt med å forbedre det internasjonale rutetilbudet til Nord-Norge. 
Dette bør skje både gjennom å arbeide for flere direkteruter til landsdelen og ved å 
sikre at Oslo har nok kapasitet gjennom å bygge ut tredje rullebane.  
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 c. Eksport av sjømat vil være en viktig forutsetning for videre vekst i landsdelen 
og det er ønskelig å sikre kortest mulig transporttid fra produksjon til marked. Det er 
ønskelig å utrede mulighetene for frakt av sjømat med fly direkte fra flyplassene i Nord-
Norge.  
 
Dokumenter i saken 
Avinor og Nordområdene mot 2040 
(http://postlister.avjovarre.no/Innsyn_Porsanger/RegistryEntry/ShowDocument?registry
EntryId=145328&documentId=218288)
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Nordkapp kommune  Simon Pind Jessen 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 60/18 11.09.2018 

  

Vindkraft i Nordkapp?  

Rådmannens innstilling 

Nordkapp kommune stiller seg positiv til vindkraftutbygging i kommunen. Rådmannen 
bruker vedlagte utredning som grunnlag for innspill til NVE’s Nasjonal ramme for 
vindkraft på land, og arbeider målrettet mot å få deler av kommunen innlemmet i 
‘aktuelt utredningsområde’ i Regional Vindkraftplan for Finnmark ved neste rullering av 
planen. 
 
Videre arbeid med vindkraftutbygging fokuseres mot området Reinelva/Ørretvatnet ved 
Repvåg, med resten av kommunens fastlandsdel og et område helt sør på Magerøya 
som potensielle alternativer.  
 
   
Bakgrunn  
 
Formannskapet bestilte i møte 28.06.2018 en belysning av vindkraft i Nordkapp 
kommune. På bakgrunn av denne bestilling har rådmannen utarbeidet en utredning 
som belyser økonomiske muligheter og praktiske utfordringer. Utredningen peker på 
flere positive konsekvenser av en vindpark i kommunen. Norges Vassdrags- og 
Energidirektorat, NVE, arbeider sammen med Miljødirektoratet og Riksantikvaren, for å 
skaffe til veie et kunnskapsgrunnlag som skal resultere i et kart over landets «mest 
egnete områder for vindkraft» i forbindelse med Nasjonal ramme for vindkraft på land. 
Kommuner og Fylkeskommuner er invitert til å gi innspill på utvalgte områder.  
 
Anbefaling 
 
Kommunen anbefales å stille seg positiv til vindkraftutbygging og åpent melde ut dette. 
Blant annet ved å jobbe for å bli innlemmet i ‘aktuelt utredningsområde’ i Regional 
vindkraftplan for Finnmark, og inngi en positiv høringsuttalelse til NVE’s Nasjonal 
ramme for vindkraft på land basert på vedlagte utredning. 
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- Nordkapp Kommune har gode vindressurser og det bør være mulig å finne 
egnede områder for en vindpark.  

- Kommunen har en velutbygget infrastruktur med to 50 MW kraftkabler. Eget 
strømforbruk er på 10 til 15 MW. Tilgjengelig infrastruktur og lokalt forbruk åpner 
dermed for vindkraftproduksjon på opptil 110MW uten videre nettutbygging. 

- En vindpark vil gi økt forsyningssikkerhet til kommunen og regionen og en 
betydelig verdiskaping også ut over eiendomsskattene. Total verdiskaping i 
driftsfasen av en vindpark kan ut ifra erfaringer fra andre vindparker forventes å 
bli 2 til 3 ganger eiendomsskatten. For en middelsstor vindpark på 60 – 80 MW 
anslås en lokal verdiskaping på 8 – 12 millioner kroner pr år hvorav 3 – 5 
millioner i eiendomsskatt. 

 
Utredningen peker på et område som det nærmeste man kommer på et ideelt område i 
kommunen. Området Reinelva/Ørretvatnet ved Repvåg er allerede i bruk til 
kraftproduksjon og scorer høyt på alle vurderingsfaktorer. Området er dog viktig for 
reindriften. Det går flytte-lei og flere trekk-leier i området. Interessekonflikter med 
reinnæringen må avklares i tidlig fase. Utredningen peker også på et område sør på 
Magerøya, og hele kommunens fastlandsdel som potensielle alternative lokaliteter. 
 
 
Videre fremdrift 
 

- Avklaring av politisk interesse 
o Saken inkludert denne utredningen vurderes av Formannskapet 

 
- Avklaring av potensielle konflikter (kan gjøres av potensiell utbygger) 

o Det er nødvendig med tidlig dialog med  
 Samiske interesser 
 Andre lokale interesser 

 
- Dialog med Fylkeskommunen i forhold til rullering av Regional Vindkraftplan 

o Administrasjonen spiller inn ønskede utredningsområder i kommunen 

 
 
Vedlegg 
1 Turbine or not turbine - Utredning om vindkraft i Nordkapp kommune 2018 
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1 

Turbine 
or not turbine 

 

Utredning om vindkraft i Nordkapp kommune, 2018 
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Utredningen er utarbeidet i juli 2018 av Dr. scient. Simon P. Jessen, Rådgiver i rådmannens stab i 
Nordkapp kommune. Utredningen bygger på tidligere arbeide med etablering av vindpark i 
Nordkapp, på erfaringer fra noen av de vindparker som er etablert siden man sist søkte konsesjon i 
Nordkapp kommune i 2004, og på den teknologiske utviklingen siden da. Forslag til lokasjoner i 
kommunen er utarbeidet via data fra Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE og 
Miljødirektoratet.  
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Figur 1. Produksjonskostnader i øre/kWh gjengitt etter 
(D. Weir, 2018)1 og omtrentlig plassering av 
vindparker som omtales i utredningen.

Resyme 

Finnmarks kystnære områder tilbyr Norges laveste produksjonskostnader for vindkraft med 
estimerte produksjonskostnader pr kWh på under 30 øre. Vindkraftutbygging har vært utredet for 
Nordkapp kommune tidlig på 2000-tallet. Konsesjon ble søkt, men avslått etter innsigelse fra 
Forsvaret. Siden 2004 er teknologien forbedret. Det kreves færre møller for å oppnå samme effekt, 
møllene er til gjengjeld blitt høyere. I Norge er det åpnet flere vindparker langs kysten og de 
samfunnsmessige virkninger er etterprøvd for seks av dem. 

Etablering av vindpark er en investering på flere hundre millioner. Tidlig på 2000-tallet var det bare 
noen få prosent av investeringene som gikk til lokale og regionale bedrifter. For vindparker etablert 
de seneste årene er den lokale andelen av verdiskapingen vesentlig bedre. Minst like viktig ses det 
samme for driftsfasen, hvor mer av drift og tungt vedlikehold nå blir håndtert av lokalt bosatte mot 
tilreisende dansker og tysker for 10–15 år siden. Den lokale samfunnsøkonomiske verdien er økt 
betydelig. Erfaringsmessig er lokal verdiskaping i driftsfasen omkring 2 til 3,5 gange eiendomsskatten. 
Lokal verdiskaping av driften av en middelsstor vindpark (60–80 MW) anslås grovt til 8–12 millioner 
pr år, hvorav 3–5 millioner i eiendomsskatt. Overskudd til eventuelle lokale eiere vil komme i tillegg. 

Det anbefales å gå videre med vindkraftutbygging i kommunen. Som førsteprioritet foreslås området 
Ørretvatnet/Reinelva ved Repvåg. Dette området er allerede berørt av kraftutbygging, har nærhet til 
infrastruktur, tilbyr gode vindressurser, har lav grad av terrengkompleksitet og begrensede 
problemer med ising. Området er ikke synlig fra Nordkapp og er det området i kommunen med størst 
avstand til fuglefjell på Gjesværstappan. Mest åpenbare konfliktforhold er overfor reindriften da det 
går flytt-lei og flere trekk-leier for rein i og nær området. Ørretvann/Reinelva er ikke inkludert i de 
‘aktuelle utredningsområder’ som pekes ut i Regional Vindkraftplan for Finnmark 2013-2025. 
Området er likevel er nær det ene og således i tråd med planens overordnede strategi om å 
konsentrere vindkraftutbygginger i fylket i klynger. Samtidig kommer Ørretvatnet/Reinelva bedre ut 
enn størsteparten av det nærmeste utredningsområdet på kriteriene terrengkompleksitet, 
Inngrepsfrie naturområder og Ising. Som alternativ lokalisering vurderes kunne resten av 
kommunens fastlandsdel eller et område rett nord for Magerøysundet.  
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Innledning 

Formannskapet fattet følgende enstemmige vedtak i møte 28.06.2018: «Rådmann bes belyse saken 
om vindkraft til formannskapets møte i september 2018». 

Vindkraft er en ung og lite utbygget teknologi i Norge. I 2017 utgjorde vindkraft således bare 1,9% av 
Norges totale kraftproduksjon. Den lave andelen er likevel en vekst på over 50% fra 2016 hvor 
andelen var 1,4%. Også Finnmark åpnet en ny vindpark i 2017, Hamnefjellet vindpark i Båtsfjord. 
Vindkraft er i vinden – bokstavelig talt. Finnmarks kystnære områder tilbyr Norges beste 
vindressurser med estimerte produksjonskostnader pr kWh på under 30 øre (fig. 1)1. 

Vindparker er kontroversielle. De utgjør et tydelig inngrep i naturen og landskapet særlig visuelt. En 
vindpark er visuelt mer forstyrrende et oppdemmet vassdrag2, og som reiselivskommune er det 
visuelle uttrykket spesielt viktig i Nordkapp. I Finnmark må det tas særlig hensyn til reinnæringen. 

Vindkraft i Nordkapp ble utredet grundig på starten av 2000-tallet med konklusjonen å søke 
konsesjon om vindpark på Honningsvågfjell. Et areal ble satt av til formålet og konsesjon ble søkt 
Norges vassdrags- og energidepartement, NVE, i 2004. Konsesjonen ble avslått etter innsigelse fra 
Forsvaret. En eventuell ny konsesjonssøknad må ta utgangspunkt i en alternativ lokalisering3. 
Nærværende utredning konsentreres om utvikling og endringer siden siste konsesjonssøknad med 
erfaringer fra etablerte vindparker. Nettkapasiteten vil sette en øvre grense for størrelsen på en 
potensiell vindpark uten ytterligere nettutbygging. Det går to kraftlinjer i kommunen som hver har en 
kapasitet på 50 MW4. Magerøyas eget forbruk er på 10 til 15 MW. Det er således nettkapasitet til å 
etablere vindkraftutbygging på opptil 110 MW. 

 

Formål og tilgang 

Utredningen avgrenses til å gjelde vindparker på land og har to hovedmål. Utredningen skal 

1. Belyse samfunnsmessige virkninger av en vindpark i Nordkapp kommune 

Samfunnsmessige virkninger vurderes for 

a. Verdiskaping 
b. Arbeidsmarked 
c. Reindrift 
d. Vilt dyre- og planteliv  
e. Reiseliv 
f. Friluftsliv 

  

 
1 D. Weir (2018), Nasjonal ramme for vindkraft – kart over produksjonskostnad for vindkraft i Norge. 
2 Begge utbygginger utgjør betydelige inngrep i naturen og landskapet. Hvilken kraftutbygging som utgjør det 
største inngrepet totalt skal ikke diskuteres her. 
3 Området på fastlandet mellom Lafjorden og Repvåg er av tidligere ordfører, Bernt Aksel Jensen omtalt som et 
potensielt område (http://www.radionordkapp.no/nyheter/6812/jensen-ser-flere-fordeler-enn-ulemper-med-
vindkraft-i-nordkapp/) 
4 Tall oppgitt av nettsjef i Repvåg Kraftlag, Stein Bjørgulf Isaksen. 

22

http://www.radionordkapp.no/nyheter/6812/jensen-ser-flere-fordeler-enn-ulemper-med-vindkraft-i-nordkapp/
http://www.radionordkapp.no/nyheter/6812/jensen-ser-flere-fordeler-enn-ulemper-med-vindkraft-i-nordkapp/


5 

2. Diskutere potensiell lokalisering av en vindpark i kommunen 

Lokalisering vurderes ut ifra 

1. Vindressurser ifølge NVE 
i. Årsmiddelvind (m/s) 

ii. Fullasttimer 
2. Terreng 

i. rasfare 
ii. turbulens 

3. Potensielt konfliktnivå 
i. Reindrift 

ii. Vilt dyre- og planteliv 
iii. Inngrepsfrie naturområder og villmarkspregede områder 
iv. Reiseliv 
v. Friluftsliv 

4. Eksisterende infrastruktur 
i. Kraftnett 

ii. veinett 

Nye vindkraftutbygginger nasjonalt så vel som regionalt i Finnmark gir et bedre grunnlag for å 
vurdere potensielle samfunnsmessige virkninger enn for 15 år siden. De samfunnsmessige virkninger 
er etterprøvd for syv vindparker som ble etablert mellom 2005 og 2013. Dette er gjort i to rapporter 
fra ASK Rådgivning i 2010 og Norconsult i 2014. Rapporten fra ASK rådgivning (Førde m. fl., 2010)5 er 
spesielt interessant sett med lokale øyne da den inkluderer Kjøllefjord vindpark. Rapporten fra 
Norconsult (Riise m. fl. 2016)6 utmerker seg ved vurdere endringer i ringvirkninger i driftsfasen samt 
en grundig drøftelse av virkninger for reiseliv og friluftsliv. De samfunnsmessige virkningene vurderes 
på bakgrunn av disse rapportene og vindteknologiens generelle utvikling. I tillegg tas de langsiktige 
brillene på og en eventuell vindpark settes i perspektiv med eksisterende og fremtidige potensielle 
etableringer i Nordkapp kommune. 

 

Utvikling siden 2004 

Teknologisk utvikling  

Den teknologiske utviklingen har vært betydelig. Møller blir større og mer effektive og prisen pr 
installert MWh på land er redusert med ca 25%7 siden 2010. Nye vindturbiner har generelt 2-6 
ganger større effekt nå enn for femten år siden. Forsøksstasjoner tester møller med effekt på 9,5 
MW, og en kommersiell vindpark med 8MW turbiner er i drift vest for Liverpool. Neste generasjon 

 
5 E. Førde m. fl. (2010): Regionale og lokale ringvirkninger av vindkraftutbygging, Rapport nr. 09-165-1, ASK 
rådgivning 
6 E. Riise m. fl. (2016): Samfunnsmessige virkninger av vindkraftverk. En etterprøving av fire vindkraftverk, 
Norcunsult, Oppdragsnr 5153960, revisjon D3 
7 Kilde: IRENA, International Renewable  ENergi Agency. Se f. eks. 
http://www.irena.org/publications/2018/Jan/Renewable-power-generation-costs-in-2017 Press release: 
http://www.irena.org/newsroom/pressreleases/2018/Jan/Onshore-Wind-Power-Now-as-Affordable-as-Any-
Other-Source. På norsk er hovedtrekk gjengitt her: https://e24.no/energi/fornybar-energi/kostnadsfallet-
fortsetter-snart-er-fornybar-billigst/24236843  
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vindturbiner for havparker anslås effekter på 13-15 MW8. Landbaserte møller er mindre enn 
havmøller og har lavere effekt, men samme generelle øking ses også her. Konsekvensen er at man 
kan installere færre møller for å oppnå ønsket effekt, hvilket gjør at arealbehovet reduseres. Til 
gjengjeld er hver mølle høyere og vingefanget større. Hastigheten av vingespissene øker men 
samtidig er støydempingen forbedret. 

Lokal og regional utvikling 

Det er satset mye på vindkraft regionalt i Finnmark siden 2004. I forhold til tidlig på 2000-tallet har 
utviklingen gått mot lokalt eierskap av vindparker, noe som fører til lokal kompetansebygging, lokal 
verdiskaping og større lokal økonomisk risiko. Vesentlige begivenheter i kronologisk rekkefølge: 

1. Kjøllefjord vindpark ble satt i drift i 2006. 
2. Selskapet Finnmark Kraft etableres i 2009 av syv lokale kraftlag – der iblant Repvåg 

Kraftlag – sammen med FeFo. Finnmark Kraft har siden kjøpt Havøygavlen Vindpark i 
2011, og 

3. etablert Hamnefjell vindpark i Båtsfjord i 2017. Repvåg Kraftlag har investert 35 
millioner i Hamnefjell9. 

De etablerte vindparker gir anledning til ‘hands-on’ vurderinger av de samfunnsmessige effektene. 
Riise m. fl. (2016) oppdaterer konklusjonene fra Førde m. fl. (2010) og viser til at den lokale 
verdiskapingen av driften av vindparker er økt med tiden. Særlig fordi drift og tilsyn i høyere grad 
betjenes nasjonalt og lokalt enn de første årene etter etableringen, og på grunn av lokal og regional 
kompetansebygging8. 

 

Samfunnsmessige virkninger av en vindpark i Nordkapp kommune 
Forsyningssikkerhet 

Økt forsyningssikkerhet lokalt og regionalt er en åpenbar positiv konsekvens av en 
vindparkutbygging. Da hele Nord-norge ble mørklagt 29. januar 2015 på grunn av nettfeil i sør, var 
nordkappregionen en av de første til å få strømmen tilbake på grunn av kraft fra Havøygavlen 
vindpark.  

Ringvirkninger, verdiskaping og arbeidsmarked 

Vesentlig øking i lokal verdiskaping 

Det er skjedd en vesentlig endring i andelen av etableringskostnaden som går til henholdsvis 
vindturbinene og annen logistikk som veinett, fundamentering og nettilkobling. Endringen går i 
retning av at en større del av den samlede investeringen går til leveranser som kan håndteres lokalt 
og regionalt. Etablering av veinett, fundamentering av møller, utvidelse av og tilkobling til el-nett 
samt overnatting og catering for arbeidere. Den andelen av investering som går ut av regionen, selve 
vindturbinene, veier dermed stadig mindre8. 

Da Kjøllefjord vindpark ble etablert tidlig på 2000’tallet utgjorde turbinene 250 millioner av den 
totale investeringen på 383 millioner, det vil si 65%. For tre andre vindparker etablert mellom 2003 

 
8 http://nyheder.tv2.dk/business/2017-05-17-danske-partnere-skriver-historie-nu-tages-de-195-meter-hoeje-
vindmoeller-i-brug 
9 Omtalt i Sagat 02.05.2016, avisutklipp tilgjengelig her: http://www.finnmarkkraft.no/article.jsp?id=206  
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og 2008 er ‘turbinandelen’ av investeringen nærmere 75%5. Ved to nyere vindparker etablert i 2012 
og 2013 Ytre Vikna (Nord-Trøndelag) og Midtfjellet (Hordaland) utgjorde selve turbinene 58% og 
62%6. Det er høyere priser på annen logistikk som gjorde turbinandelen forholdsvis lav i Kjøllefjord, 
og det er en øking i disse postene som gjør at turbinandelen er fallet fra 2003-06 til 2012-13. 
Turbinene var ikke billigere i starten av 2010’erne enn i start 00’erne, men veiarbeid, fundamentering 
og tilkoblingsomkostninger var blitt vesentlig dyrere. Turbiner begynte å falle i pris fra 2010. Denne 
utviklingen ser ut til å fortsette et stykke inn i 20’erne. 

Også den lokale andelen er av verdiskaping fra drift av vindparker er forbedret de siste årene. Riise 
m. fl. (2016) viser til driften av fire vindparker i 2009 og fire i 2014. Den lokale andelen av 
verdiskapingen var 34% i 2009 og 58% i 2014 hvilket er en øking på hele 70%. Hitra og Smøla er 
vurdert for begge årene (tabell 1, fig. 2). Her er økingen tilsvarende høy, 55% og 95%.  

 

Tabell 1 / Figur 2.  Lokal andel av verdiskaping i driftsfasen for to 
vindparker etablert i 2004 og 2005. Lokal andel er definert som 
verdiskaping innen kommunen og eventuelt nærliggende kommuner 
med et tilsvarende arbeidsmarked (Riise m. fl., 20165). 

 

Den lokale andelen av verdiskapingen økes fortrinnsvis på grunn av lokal, regional og 
nasjonal kompetanseheving. Tungt vedlikehold av Smøla og Hitra i 2014 drives nå av 
Statskraft Energi med lokalt bosatte ansatte, mens det tunge vedlikehold i 2009 stort sett var 
drevet fra Tyskland. Det samme gjelder Kjøllefjord vindpark uten at effekten er tallfestet i 
rapporten. Lokale leveranser til driftsfasen har sett en dreining fra reiselivstjenester 
(midlertidig overnatting til tilreisende) mot arbeidsmarkedet med helårsarbeidsplasser til 
fastboende. Uansett etableringstidspunkt kan man forvente at det i de første årene av driftsfasen 
blir behov for assistanse fra turbinprodusenten. Men erfaringen er at man lokalt klarer å ta over 
hovedparten av drift og vedlikehold i løpet av få år. Som seneste eksempel skal Hamnefjellet 
vindpark driftes av to lokalt bosatte. I innkjøringsfasen ytterligere en til to eksterne. 

 

Hvor stor lokal verdiskaping kan man forvente? 

En ting er andeler og øking i andel av verdier. Noe annet og antagelig mer interessant er selve 
verdiene i kr. Tallene vil særlig avhenge av størrelsen av en utbygging, spesielt i etableringsfasen.  

1. Etableringsfasen 

Etableringen av Kjøllefjord vindpark (totalt 40 MW) kostet totalt 384 millioner (2006) kroner. Totalt 
100 millioner kroner i norske vare- og tjenesteleveranser og av disse 34 millioner til Finnmark og 13 
millioner til Lebesby og Gamvik kommune5. Den totale investeringen avhenger først og fremst av 
vindparkens størrelse. Sammenligning med tall for to nyere vindparker, Midtfjellet (110 MW) og Ytre 
Vikna (40MW) ses i tabell 2, og viser en interessant utvikling. Det er en vesentlig øking i den totale 
lokale verdiskaping for de nyere vindparkene. Denne økingen kommer særlig av lokal, regional og 

Lokal andel av verdiskaping i driftsfase Øking 
Vindpark/år 2009 2014  2009 – 2014 
Smøla 38 % 74 % 95 % 
Hitra 31 % 48 % 55 % 
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nasjonal kompetanseheving innen vindkraft. Hvor stor den lokale og regionale verdiskaping blir ved 
etableringen av en vindpark vil avhenge av tilgjengelig kompetanse og kapasitet. Innen bygg/anlegg, 
nett-tilkobling og reiseliv (overnatting/catering) synes Finnmark og Nordkappregionen godt rustet, 
både hva angår veiprosjekter, tilkobling til el-nettet og støpning av fundament. Overnatting- og 
catering er en av Nordkapp kommunes særlige styrker som Nord-Norges reiselivskommune nr. 1. 
Utenom turisthøysesongen er overnattingskapasiteten mer enn tilstrekkelig til at vindkraftutbygging 
kan gjøres parallelt med annen storetablering, som en oljeterminal på Veidnes. Av hensyn til reinens 
kalving og parring er det ikke åpent for å utføre arbeid med eller på installasjoner i mai - juli og noen 
uker fra sent i september. Etableringsarbeid vil dermed i hovedsak skulle gjøres utenfor 
turistsesongen, hvor kommunen har stor tilgjengelig overnattingskapasitet. Det ligger utenfor denne 
utredningen å gi et kvantitativt bud på den lokale verdiskaping ved etablering, men det er stor grunn 
til å forvente at den lokale og regionale verdiskapingen ved etablering av en vindpark vil bli betydelig 
større nå enn da man sist utredet vindkraft i kommunen. Både i andelen av total kostnad og i 
millioner kroner.  

 MW Millioner kr Nivå 
Vindpark (år) Effekt Totalkost Nasjonalt Regionalt Lokalt 
Kjøllefjord (2006) 40 384 100 34 13 
Ytre Vikna (2012) 40 437 157 130 62 
Midtfjellet (2013) 110 1164 369 142 125 

Tabell 2. Totalkost for etablering og investeringer på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Regionalt nivå er fylket. Lokalt nivå 
defineres som kommunen og nærliggende kommuner med et sammenlignbart arbeidsmarked som i tabell 1. (data fra Førde 
m. fl., 2010; Riise m. fl., 2016)5,6 

 

2. Driftsfasen 

Den lokale verdiskapingen av vindparker kommer i hovedsak av eiendomsskatter og av lokale 
arbeidsplasser og tjenesteyting. Jo mer av det tunge vedlikeholdet som kan utføres lokalt, desto 
større blir den lokale verdiskapingen. For de fire vindparkene undersøkt av Riise m. fl. (2016) gjelder 
det at den lokale verdiskaping fra arbeidsplasser og tjenesteyting er høyere enn bidraget fra 
eiendomsskatten alene. Selv om eiendomsskatten er betydelig (1,6 – 8,8 millioner pr år) er bidraget 
fra økt lokal aktivitet en faktor 1,2 til 2,5 større (3,9 – 16,5 millioner pr år) slik at den totale lokale 
verdiskaping er mellom 2,2 og 3,5 gange eiendomsskatten. Som for etableringsfasen gjelder det for 
driftsfasen at den lokale verdiskaping avhenger av vindparkens størrelse. Erfaringer fra andre 
vindparker gir grunnlag for et grovestimat. Med utgangspunkt i en middelsstor vindpark (60–80 MW) 
og eiendomsskatt på 3–5 millioner kr årlig, kan man se for seg en lokal verdiskaping i driftsfasen på 
omkring 8–12 millioner pr år. I tillegg kommer eventuelle overskudd til lokale eiere.  

 

  Millioner kr   

Vindpark (år) Effekt (MW) 
Driften 
totalt 

Nasjonal 
andel 

Regional 
andel 

Lokal andel 
inkl. skatt Eiendomsskatt 

Ytre Vikna (2012) 40 8,8 8,5 7,6 5,5 1,6 
Hitra (2004) 60 15,7 13,9 7,6 7,5 3,5 
Midtfjellet (2013) 110 37,6 23,4 17,2 16,8 8,2 
Smøla II (2005) 110 34,1 31,7 25,7 25,3 8,8 

Tabell 3. Total, nasjonal, regional og lokal verdiskaping i vindparkers driftsfase i 2014. Eiendomsskatt er en del av den lokale 
verdiskapingen (tall fra Riise m. fl. 2016)5. 
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Figur 3. Lokal verdiskaping fra eiendomsskatter og lokale aktiviteter for drift av vindpark. Data fra tabell 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potensielle konfliktforhold 

Vindparkutbygginger er alltid kontroversielle. Vindparker kan påvirke reindriften, flora og fauna og 
menneskets opplevelse av et område samt komme i konflikt med luftfart og Forsvaret. 
Naturvernforbundet i Finnmark, avd. Tana/Varanger og Ávjovárri har eksempelvis krevet at alle 
vindkraftprosjekter i Finnmark stoppes10. Kraftutbygging krever areal og dette vil endre karakter. Ikke 
bare det direkte berørte arealet, men også alle områder med direkte utsyn mot området, og/eller 
nær nok til at støy kan høres vil påvirkes av vindparken. Det ideelle området for vindkraftutbygging 
vil være 100% konfliktfritt, men det området eksisterer ikke. Det best mulige kompromiss vil være et 
område med lavest mulig konfliktnivå, og/eller færrest mulige konfliktforhold. 

Kulturminner 

For enhver utbygging må kulturminner kartlegges i en konsekvensutredning. Det gjelder for enhver 
lokalitet og trenger ikke nærmere belysning her. 

Reindrfiten  

Magerøya med Stikkelsvågsneset utgjør reinbeitedistrikt 15 i Østfinnmark, fastlandsdelen av 
kommunen er beitedistrikt 16 og er trekk-lei samt flytt-lei til og fra Magerøya. Enhver plassering i 
kommunen kan være konfliktfull i forhold til reindriften, og det er bør tilstrebes en med så tidlig 
involvering av reindriften som mulig ved planer om vindkraftutbygging.  

 
10 https://www.ifinnmark.no/debatt/vindkraft/fornybar-energi/stopp-vindkraftplanene-i-finnmark/o/5-81-
498780 
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Friluftsliv 

Riise m. fl. (2016) tar for seg friluftslivets påvirkning av vindparker. Møller plasseres slik at det er 
mest mulig åpent rundt dem. Dette gir de beste vindressurser, men også den største synlighet i 
landskapet, og dermed en vesentlig påvirkning av et landskaps karakter. Det tradisjonelle friluftslivet 
som bygger på opplevelsen av uberørt natur påvirkes negativt, særlig på grunn av vindmøllenes 
synlighet på lang avstand. Også reindriftsutøvere utgjør en del av det tradisjonelle friluftslivet, og 
deres livskvalitet kan påvirkes negativt av vindparker11. Nær møllene er også støy en negativ effekt. 
Samtidig viser Riise m. fl. (2016) til at det de omtaler som «det moderne friluftslivet» hadde tatt seg 
opp i områder med vindparker i forhold til før etableringen. Med «det moderne friluftslivet» menes 
aktiviteter hvor aktiviteten i seg selv er viktigere enn omgivelsen den foregår i, som eksempelvis 
løping og sykling. Det er ikke så mye møllene i seg selv som er trekkplastre, men forbedret adkomst 
og tilgjengelighet ved at det anlegges veier internt i vindparkene øker friluftsbruken. Vindparker 
plasseres gjerne på steder med flott utsikt, og enkel adkomst gjør denne lett tilgjengelig. Vindparker 
brukes som løpe- sykkelveier og noen er tatt i bruk til diverse idrettsarrangement. I Midtfjellet 
vindpark er det siden 2014 arrangert turmarsj, orienteringsløp «Møllesprinten» og motbakkeløp 
«først til mølla». Fra og med 2016 har vindparken i tillegg huset et halvmaratonløp. 

Den negative effekten av vindparker på det tradisjonelle friluftslivet henger opplagt sammen med 
hvor mye et gitt område brukes til friluftsliv. Magerøya er en forholdvis liten øy, og de høytliggende 
deler av Magerøya vil i klart vær være synlige fra stort sett alle andre høytliggende områder på øya. 
Således ville den tidligere ansøkte vindparken på Honningsvågfjellet ha vært synlig fra Nordkapp, på 
samme vis som forsvarets luftradar er det. En fremtidig vindpark med høyere møller ville være det i 
minst like stor grad. Omvendt vil den potensielt positive effekten på «moderne friluftsliv» øke med 
nærhet til beboelse og/eller fritidsboligområder og nærhet til hovedferdselsårer. 

Reiseliv 

Det må tas særlige hensyn til reiselivet da Nordkapp kommune er Finnmarks reiselivskommune nr. 1 
med landsdelens største turistattraksjon. Fra høringsrunden på områdereguleringen av 
Nordkapphalvøya kommer det tydelig frem at reiselivet ønsker at turen til Nordkapp bør fremstå så 
uberørt og vill som mulig. Samtidig er det også erfaringen at turister er interesserte i å få høre om 
demningene til drikkevannsforsyning, veiutbygging, kraftutbygging og annen nødvendig infrastruktur 
på en så avsides liggende plass som Nordkapp. Det er neppe den store tvil om at en vindpark godt 
synlig fra Nordkapp ville være en forringelse av merkevaren Nordkapp. En vindpark som kunne 
skimtes i klart vær som den tidligere konsesjonssøkte ville antakelig være akseptabel, men noe 
nærmere Nordkapp bør man være varsom12. Av hensyn til reiselivet bør man søke lokaliteter lengst 
mulig fra Nordkapp og reiselivsnæringens overnattingsplasser, eller i det minste ikke i direkte synbar 
og hørbar avstand. 

  

 
11 (S. Eftestøl m. fl. 2004: Kunnskapsstatus – effekter av vindparker på reindrifta. Biologisk institutt, 
Universitetet i Oslo, og Nylund, I, 2014: Vindkraftutbygging og reindrift i Finnmark - kontroverser rundt 
arealbruk. NORUT arbeidsnotat 2014:1001). 
12 En hypotetisk havvindpark i Barentshavet i synbar avstand fra platået ville være en enda større forringelse av 
opplevelsen av å besøke kontinentets siste utpost. Den tidligere foreslåtte plassering på Honningsvågfjellet var 
i det minst mot sør, og derfor ikke en forringelse av «ytterst-mot-nord-opplevelsen». 

28



11 

Flora/fauna og uberørt natur 

Alle inngrep i landskapet vil påvirke dyre- og planteliv. Naturen tilpasser seg sine omgivelser også 
tekniske installasjoner. Møllevinger oppnår hastigheter på noen hundrede kilometer i timen, noe 
som utgjør en potensiell fare for fugler. Likevel viser en sammenfatning av studier at andelen av 
mølle-relaterte fugledrap er svært lav. Høyspennskabler er 10 ganger farligere enn vindmøller og 
trafikken ca 1000 ganger farligere. Før hver fugl som er drept av vindmøller er det produsert 2,5-3 
GWh vindkraft. Til sammenligning krever fossile brensler 5 fugleliv for å produsere 1 GWh13. Risikoen 
for å skade truede arter må naturligvis tas på høyeste alvor ved plassering av en vindpark. For 
Nordkapp kommunen vil en brukbar tilgang være å søke seg lengst mulig bort fra Gjesværstappan. 

Inngrepsfrie naturområder i Norge (INON)14 har en naturlig egenverdi. INON kan det aldri bli mer av, 
kun mindre, og et hvert inngrep i INON vil være en irreversibel påvirkning av naturen. Norge er et av 
landene i Europa med størst andel inngrepsfrie naturområder, og store deler av Nordkapp 
kommunen er INON. Av hensyn til ivaretakelse av INON bør et område til vindkraft hvis mulig 
plasseres med kortest mulig avstand til allerede eksisterende inngrep. Eksisterende inngrep kan f. 
eks.  være en kraftlinje, så en plassering i nærhet til eksisterende infrastruktur vil samtidig betyde at 
man ikke berører områder langt fra inngrep. Det tidligere foreslåtte området på Honningsvågfjellet 
var av en slik lokalisering hvor tapet av INON hadde vært begrenset. 

Lokalisering 

Umiddelbart stikker et område i kommunen seg særlig positivt ut. Reinelva/Ørretvatnet ved Repvåg 
(markert med 1 i fig. 4) er et område som på engang 

1. har store vindressurser, både hva angår 
a. middelvind (fig. 4A), og 
b. fullasttimer (fig. 4B) 

2. har lav terrengkompleksitet, både hva angår 
a. turbulens (lave RIX-verdier, fig. 4C), og 
b. skredfare 

3. har nærhet til eksisterende infrastruktur, 
(enda i form av en kraftstasjon) 

4. allerede er regulert til kraftutbygging,  
5. Ikke berører inngrepsfrie naturområder (fig. 4D), eller kulturminner da 

a. vassdrag allerede er regulert, og 
b. det er ført kraftlinje gjennom området 

6. Er nær kommunegrensen i sør og dermed langt fra Nordkapp og Gjesværstappan 

Området er nær hovedveien til Nordkapp, men høyt over veien og dermed skjermet visuelt fra veien 
av fjellsiden når man er nær vindparken. Eventuelle problemer med støy må avklares for 
boligområder og hyttefelter i Repvåg og Repvågstranda. Selve området er ikke skredutsatt, men 
fjellsidene ned mot Repvåg er det, og risiko for skred må hensynstas ved prosjektering av 
adkomstveier15. 

 
13 https://ideas.repec.org/a/eee/enepol/v37y2009i6p2241-2248.html referert til på dansk her: 
https://videnskab.dk/naturvidenskab/vindmoeller-gavner-fuglene-mere-end-de-skader-dem  
14 http://inonkart.miljodirektoratet.no/inon/kart, INON er definert som område med over 1 km til nærmeste 
inngrep. Er avstanden større en 5 km har området villmarkspreg 
15 Et skred flyttet rørgata til kraftstasjonen ved Repvåg i mars 2017 
(http://www.radionordkapp.no/nyheter/2946/snoskred-har-flyttet-rorgata/)  
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Figur 5 Registrert reindrift i området (nordatlas.no). Nærmere hele 
kommunen er «Kalvings- og tidlig vårland» (grønnskravert). I Vest for 
Ørretvatnet går en flytt-lei (gulskravert) og det er flere trekk-leier i og 
rundt området (svarte streker)

Figur 4. Hovedkriterier for lokalisering av vindparker. Årsmiddelvind, Fullasttimer, Terrengkompleksitet, Inngrepsfrie Naturområder i 
Norge (INON) og ising. Ovaler markerer områder som diskuteres i utredningen, fulltrukket oval markert med 1 er utredningens 
foreslåtte område. I kart C og D vises området som er avsatt til videre utredning i Regional Vindkraftplan 2013-2025.
Kilder: A,B,C og E: Vindkart for Norge, Kjeller Vindteknikk - NVE.
D: www.inonkart.miljodirektoratet.no/inon/kart#
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Det er umiddelbart to vesentlige konfliktforhold for lokaliteten. Disse knyttes til områdets 
tradisjonelle bruk i reindriftsnæringen og som fiske/sankingsområde for sjøsamisk kultur.  Rett vest 
for Ørretvatnet er det flytt-lei for rein og det er flere trekk-leier i og nær området (fig. 5)16. Etter 
reinlovens §22 må ikke reindriftens flytt-leier stenges. Repvågstranda er et sjøsamisk område. Elver 
og vann har lange tradisjoner som områder for jakt, fiske og sanking17. Det kan være sjøsamiske 
kulturminner i området, som eksempelvis gammetufter og jaktkiler, noe som må avklares nærmere i 
en konsekvensutredning. Samtidig synes risikoen for å komme i konflikt med kulturminner å avta jo 
nærmere man kommer oppdemmet vann18. 

Det er mulig å utpeke områder i kommunen med noe større vindressurser, men disse har stort sett 
høyere terrengkompleksitet og/eller berører i høyere grad inngrepsfrie naturområder, eller er synlige 
fra E69 til Nordkapp og/eller fra selve platået. Et potensielt alternativt område på Magerøya er 
markert med 2 i fig. 4. Det er området på Magerøya lengst fra Nordkapp og Gjesværstappan, og et 
område med noe større vindressurser enn Reinelva/Ørretvatnet. Men en vindpark der vil føre til tap 
av inngrepsfrie naturområder og potensielt villmarkspregede områder >5 km fra inngrep (fig. 4D). I 
tillegg har området større terrengkompleksitet og er mer utsatt for ising (fig. 4E). Dersom det viser 
seg at en vindpark i området Reinelva/Ørretvann ikke lar seg gjennomføre kunne dette området 
være et alternativ. Det samme kan området mellom de to, resten av kommunens fastlandsdel. 

Det foreslås i første omgang å fokusere vindkraftplaner i kommunen omkring området 
Reinelva/Ørretvatnet. Dette området har årsmiddelvind på ca 8 m/s og synes å være det området i 
kommunen med færrest konfliktforhold idet en stor regulering og kraftutbygging allerede er gjort. 
Kraftkabler er i umiddelbar nærhet, og området vurderes ikke til stor verdi som friluftsområde19. 
Området har lav terrengkompleksitet og moderat ising. Området vurderes å være det området i 
kommunen med færrest interessekonflikter. Den potensielle interessekonflikt med 
reindriftsnæringen kan være en for mye, og det vil være viktig med dialog i tidlig fase.  

 

Kommuneplanens arealdel og Regional Vindkraftplan for Finnmark 2013-2025 

Vindkraft er tatt ut av kommuneplanens arealdel. Grunnen er at vindkraftutbygging ikke styres av 
plan- og bygningsloven og derfor ikke er ønskelig at vindkraft legges inn i kommuneplaner før det er 
gitt konsesjon. Planbeskrivelsen sier direkte at «særlig på fastlandsdelen er infrastrukturen godt 
tilrettelagt (...)», og at kommunen vil jobbe videre med dette tema gjennom regionale 
vindkraftplaner og innarbeide det i arealdelen når det foreligger konsesjon». 

Regional Vindkraftplan for Finnmark 2013-202520 tilsier at områder med gode vindressurser og lav 
grad av interessekonflikter skal prioriteres. På generelt grunnlag ønskes ikke parker under 50 MW. 
Det ønskes i hovedsak å fokusere fylkets vindkraftutbygging i klynger i to områder. Nordkapp 
kommune er så vidt utenfor et av disse (Porsangerhalvøya, Hammerfest-Kvalsund mot trafo i Skaidi). 
Fraværet av lokaliteter i Nordkapp kommune i regional vinkraftplans utredningsområde kan ses i 

 
16 www.Nordatlas.no, og som konsekvensutredet i forbindelse med reguleringsplan for smoltanlegg ved 
kraftstasjonen. 
17 F. eks. høringsuttalelse fra Mearrasámi Árbediehtu (Sjøsamisk tradisjonskunnskap / MASA) i forbindelse med 
Arealplan Nordkapp kommune, februar 2016 https://docplayer.me/52297259-Horingsuttalelse-i-forbindelse-
arealplan-nordkapp-kommune.html  
18 Under forutsetning av at man ved tidligere kraftutbygging har vært oppmerksom på problematikken. 
19 For eksempel måtte Repvåg Kraftlag opprette et innlandsfiskefond som avbøtende tiltak i forbindelse med 
konsesjonen til utbygging av Repvåg-vassdraget og Ørretvatnet. 
20 Regional Vindkraftplan for Finnmark 2013-2025 
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sammenheng med at det ikke fra politisk hold var ytret ønske om vindkraft i Nordkapp kommune da 
planen ble utarbeidet. Regional vindkraftplan vurderer at interessekonfliktene øker jo lenger nord 
man kommer. Nærværende utredning og erfaringen fra seneste konsesjonssøknad gir samme 
konklusjon. Kommunens fastlandsdel er nær et utpekt ‘aktuelt utredningsområde’ og er dermed i 
tråd med den overordnede strategi om å fokusere på klyngeutbygging heller enn å spre vindparker 
over hele fylket. På flere kriterier passer Ørretvatnet/Reinelva bedre enn store deler av det avsatte 
utredningsområdet. Store deler av det ‘aktuelle utredningsområde’ er INON med villmarkspreg (Fig. 
4d), noe som gjelder hele delen av området som har like lav terrengkompleksistet som 
Ørretvatnet/Reinelva. Der utredningsområdet har lav terrengkompleksiteter er det større 
isingsproblematikk enn for Ørretvatnet/Reinelva (Fig. 4e).  

Regional Vindkraftplan åpner for utbygging utenfor de utpekte utredningsområdene ved lav grad av 
interessemotsetninger og lokal aksept. Det vil særlig være samiske interesser som må ivaretas i 
forbindelse med en eventuell konsesjonssøknad, likesom Repvåg bør få merkbare ringvirkninger av å 
være nærmeste nabo til en vindpark. I etableringsfasen vil reiselivsbedrifter i Repvåg kunne forvente 
økt omsetning grunnet stor etterspørsel etter overnatting og catering. I driftsfasen er det antakelig 
mer sannsynlig at de fast ansatte kommer å bosettes nærmere kommunesentret. 

 

Fremtidige perspektiver -  Nordkapp som kraftsenter? 

Nordkapp kommunen har allerede etablert vannkraft. Etablering av en vindpark i Nordkapp vil 
dermed være en kompletterende etablering innen fornybar energi. Det er vedtatt på Stortinget at 
det skal etableres ilandføringsterminal på Veidnes senest ved neste feltutbygging i Barentshavet, det 
har tidligere vært gjennomført oljeomlastning i Sarnesfjorden og det er planer om LNG-omlastning 
samme sted. Med energibrillene på kan man se Nordkapp som et kraftsenter eller et «Norge i 
miniatyr» med alle landets vesentligste energiressurser samlet på en plass. Mye av det samme på 
samme plass gir grobunn for kompetansestyrking innen drift og vedlikehold av svære installasjoner. 
Magerøysundet med sin stabile og kraftige tidevannsstrøm kunne bli et fremtidig forsøksområde for 
vannturbiner og man kan se for seg etablering av et opplevelses- læringssenter for energi. Tar man 
på seg mer overordnede geografibriller blir bildet enda tydeligere. Nordkapp vil med vannkraft, 
vindkraft og oljevirksomhet speile Norges tre hovednæringer: Reiseliv, sjømat, og energi. «Norge i 
miniatyr» er et konsept som burde kunne selges og styrke reiselivsnæringen. Lokal bærekraftig 
kraftproduksjon kan brukes strategisk i destinasjonsutviklingen for Nordkappregionen. I 
høringsrunden og den parallelle diskusjonen av områdereguleringen for Nordkapphalvøya er det 
spillet inn visjoner om utslippsfri busstransport til Nordkapp. Det vil si elbusser eller hydrogenbusser, 
hvor det siste alternativet formentlig vil være det mest egnede. Hydrogen som energibærer er mest 
miljøvennlig om det er kortreist. Skulle man i fremtiden gå for skyttelbusser drevet av hydrogen vil 
det være mest økonomisk og økologisk lønnsomt med lokal hydrogenproduksjon. Skulle man gå for 
elbusser kreves det uansett en stor lokal kraftproduksjon. 
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Konklusjon og anbefaling 

De kystnære områdene i Finnmark er Norges best egnede for landbasert vindkraft. Området 
Ørretvatnet/Reinelva ved Repvåg er allerede utbygget for kraftproduksjon og tilbyr samtidig store 
vindressurser kombinert med begrensede terrengutfordringer. Umiddelbart virker det som det minst 
konfliktfylte området i kommunen både hva angår reiseliv og friluftsliv, og desto nærmere man 
kommer oppdemmede vann desto mindre synes risikoen for å komme i konflikt med kulturminner. 
Ørretvatnet/Reinelva er ikke inkludert i utredningsområdet utpekt i Regional Vindkraftplan 2013-
2025, men er lokalisert nært utredningsområdet og således i tråd med den overordnede planen om 
klyngeutbygging. Samtidig er Ørretvatnet/Reinelva en bedre egnet lokalitet i forhold til kriteriene 
terrengkompleksitet, Ising og inngrepsfrie naturområder. Det anbefales å gå videre med planer om 
vindkraftutbygging med Ørretvatnet/Reinelva som en klar førsteprioritet. Området er sjøsamisk 
område og reindriftsområde med vår-høstbeite, trekk-leier og flytt-lei til og fra Magerøya. Det vil 
være nødvendig med en tidlig dialog med reindriftsnæringen og sjøsamiske interesser, og det bør 
tilstrebes at Repvåg som nærmeste nabo får god mulighet for å oppnå direkte ringvirkninger av en 
utbygging. Det er alternative lokaliseringer i kommunen. Resten av kommunens fastlandsdel kan 
vurderes og eventuelt også et område lengst sør på Magerøya. 

 

Steg på veien mot vindkraftutbygging i Nordkapp kommune 

- Avklaring av politisk interesse for vindkraftutbygging i kommunen 
o Saken inkludert denne utredningen vurderes av Formannskapet 

 
- Avklaring av potensielle konflikter (kan gjøres av en potensiell utbygger) 

o Det er nødvendig med tidlig dialog med  
 Samiske interesser 
 Andre lokale interesser 

- Dialog med Fylkeskommunen i forhold til rullering av Regional Vindkraftplan 
o Administrasjonen spiller inn ønskede utredningsområder i kommunen 
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Nordkapp kommune  Vera Iversen 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 61/18 11.09.2018 
   

  

Reparasjon av Fjellveien etter jordskred.  

Rådmannens innstilling 
  
Med bakgrunn i kommunelovens § 13 økes rammen for prosjekt «utbedring av skader 
på Fjellveien», med kr 800 000,- til kr 1,3 millioner, og gjennomføres etter Alt. 1 
 
Reguleringen finansieres gjennom regulering av investeringsbudsjettet 
 
  
 Bakgrunn  
 
Store mengder av overflatevann har utløst jordskred i Fjellveien i mai 2018. 
Veien er skadet og delvis seget ned. Et hus nedenfor skaden er i fare for større og 
omfattende skader. 
 
Det er kjent at avløpsledning i Fjellveien er også skadet og må skiftes ut. 
Det er 2 VA kummer i skadete område. Begge er av gammel dato og bør erstattes med 
nye samtidig som reparasjon av veien utføres. De nye VA kummer bør ha mulighet for 
brannventil. 
  

Alternativer  
Løsningsforslag 
 
Alt. 1  
Grave ut masser i det skadete område, samt fylle med flere lag med pukk og 
geonett/jordarmering for å få stabilisere massene. Behov for massen er estimert til 400 
m3. 
Eksisterende autovern skal gjennombygges, delvis erstattes med ny. Estimert lengde: 
40 m. 
Det må legges dreneringsrør under veikanten. Estimert lengde: 100 m.  
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Det etableres en ekstra kum for overvann.  
Utskifting av masser medfører kutt i VA ledninger. Disse blir erstattes med nye. 
Estimert lengde: 60 m 
Det byttes ut 2 VA kummer med sluser, samt brannventiler.  
Det etableres ny vann-anboring til et hus. 
Foreslått løsning har en medium grad av usikkerhet, noe som bør tas med i 
kostnadsoverslag. 
 
Alt. 2 
Etablere støttemur nedenfor vegkanten og fylle på med masser.  
Estimert lengde for støttemur: 40-60 m. 
Estimert behov for fyllingsmasser: 200 m3. 
 
Foreslått løsning har større usikkerhet, da man kjenner ikke til grunnfjellforhold og 
alternativer for feste av muren. Det anbefales å foreta geologisk undersøkelse av 
grunnforhold før man går frem med denne løsningen. 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Alt 1.  
 Mengde Enhetspris kostnad 
Fjellmassen og pukk 400 m3 350,- 140 000,- 
Geonett jordarmering 55/55 
(5,2x50 m) miragrid 260 m2/  

4 ruller 20 000,- 80 000,- 

VA kum 2 stykk 65 000,- 130 000,- 
Drensrør 100 m Kommunen 

disponerer 
- 

Overflatevann kum 1 stykk 50 000,- 50 000,- 
Autovern 40 m - 30 000,- 
Ny anboring 10 m - 10 000,- 
Gravearbeid/entreprenørarbeid   500 000,- 
Asfaltering  300 m2 350,- 105 000,- 
Uforutsette kostnader   250 000,- 
Totalt    1 295 000,- 

 
Alt. 2 
 Mengde enhetspris kostnad 
Fjellmassen og pukk 200 m3 350,- 70 000,- 
Stein til støttemur  120 m2 5000,-  600 000,- 
Feste/boring - - 50 000,- 
Autovern  40 m - 30 000,- 
Maskinarbeid/Entreprenørarbeid - - 400 000,- 
Geologisk undersøkelse - - 100 000,- 
Asfaltering 100 m2 350,- 35 000,- 
Uforutsette kostnader - - 400 000,- 
Totalt   1 685 000,- 

 
Uavhengig av hvilken løsning man går for, må det økes kostnadsramme. 
For Alt 1: + kr 800 000 
For Alt 2. + kr 1 185 000 
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Vurdering 
 
For å føre Fjellveien tilbake i kjørbar stand og forhindre videre utrasing av veien/skader 
på nærliggende boligmasse bør skadene etter jordskred på Fjellveien utbedres før 
vinteren.  
 
Alt 1 er en rimeligst og en mer forutsigbar løsning. Denne løsningen omfatter også 
utbedring av VA infrastruktur og forebygging av samme type skader.  
Estimert kostnadsoverslag ligger under terskelverdi på kr 1,3 mill.  
Anskaffelse kan gjennomføres etter forenklet prosedyre/mini-konkurranse. 
Detaljert beskrivelse av utbedring av Fjellveien utarbeides av Norconsult AS.  
 
Anbefaling 
 
Det anbefales at utbedring av skader på Fjellveien og asfaltering av skadete område 
gjennomføres etter Alt. 1. Opprinnelige budsjettramme på kr 500 000 økes med kr 
800 000 til kr 1,3 millioner. 
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Nordkapp kommune  Raymond Robertsen 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 62/18 11.09.2018 

  

Nordkapp svømmehall - vedlikehold 2018, regulering budsjett  

  

Rådmannens innstilling 
Formannskapet vedtar etter kommunelovens § 13 å utvide rammen for prosjekt 
vedlikehold svømmehallen fra kr 1 million, til kr 1,5 millioner. Utvidelsen av rammen 
skal bidra til at sikringstiltak i pumperom også kan gjennomføres som en del av 
prosjektet. 
 
Finansiering av budsjettreguleringen gjøres i forbindelse av regulering av 
investeringsbudsjettet.  
  
  
Bakgrunn 
 
Renovering av herregarderobe i Honningsvåg svømmehall er et prosjekt som skal 
gjennomføres i 2018. Vedtatt investeringsramme er på kr 1 000 000. 
 
I Økonomiplan 2018-2021 beskrives tiltaket slikt: 
Nordkapp svømmehall var i 2017 blitt undersøkt i forhold til hygieniske forhold i 
herregarderoben og bæreevne til betongkonstruksjoner. For å fortsette å bruke 
svømmehall på en trygg og forsvarlig måte må herregarderoben renoveres, samt 
bærende konstruksjoner i det tekniske rom forsterkes.  
 
Prosjekt: Utbedring av garderobe og betongkonstruksjon Honningsvågs svømmehall. 
Utgiftsramme: kr 1 000 000 
Planlagt gjennomføring: 2018 
Kunngjøring på Doffin: 19.06.2018 
Anbudsfrist: 30.07.2018 
Mottatt anbud: 2 
På oppdrag fra Nordkapp kommune har ProPlan As utarbeidet beskrivelse og 
anbudsgrunnlag for dette prosjektet. I beskrivelsen er tatt med renovering/behandling 
av alle overflater på herregarderoben, nye dusjvegg/armatur, utbedringer av skadet 
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betong i garderoben, samt skadet betong i pumperom/teknisk rom, i hht. til 
tilstandsrapporter utarbeidet av HR-prosjekt i 2017.  
 
Det har kommet 2 tilbud på dette oppdraget:  

1. T.Johansen AS: kr 2 073 640 (eks mva) 
2. Sør Mur og Bygg AS: kr 1 882 100 (eks mva) 

 
Begge tilbudene ligger langt over vedtatt investeringsrammen. 
Når det gjelder renovering av herregarderobe, forbindes største usikkerhet med ukjent 
tilstand på ventilasjon. Begge tilbydere har priset mulige utfordringer med ventilasjon 
høyt. 
Når det gjelder utbedring av betongkonstruksjon i pumperom/teknisk rom er 
utfordringen det samme – høy usikkerhet, risiko lagt inn i prisen. 
 
Det er gjennomført forhandlinger med begge tilbydere.  
Det viser seg at utbedring av herregarderoben kan gjennomføres for kr 830 000, 
inkludert prosjektering. Det forutsetter at ventilasjon forblir i nåværende tilstand.  
 
Det foreslås at et lokalt firma skal foreta prøvemeisling i skadete betongkonstruksjoner i 
pumperom/teknisk rom, for å vurdere omfang av arbeidet å kvalitetssikre anbudspriser.  
 
For å kunne foreta utbedringer av betongkonstruksjoner i pumperom/teknisk rom må 
utgiftsramme økes med kr 400 000 – 500 000. Alternativt kan dette ikke gjennomføres i 
denne runden, og at prosjektet med sikring gjenopptas på et senere tidspunkt.  
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Nordkapp kommune  Vegard Juliussen 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 63/18 11.09.2018 

  

LNG-omlastning Sarnesfjorden og Ytre Kåfjord.  

  

Rådmannens innstilling 
Omsøkt tiltak om LNG-omlastning i Sarnesfjorden og Ytre Kåfjord er i tråd med 
kommunale planer. Fast utvalg for plansaker sier ja til søknaden. Ved en forlenging av 
operasjonen utover juni 2019, skal kommunen ha saken til ny behandling. 
 
  
Bakgrunn  
 
Tschudi Arctic Transit (TAT) har søkt tillatelse til gjennomføring av opp til 3 samtidige 
LNG-omlastningsoperasjoner (SINOPS) på 3 av fire fastsatte omlastingsposisjoner i 
Sarnesfjorden og Ytre Kåfjord i Nordkapp kommune.  
 
I perioden november 2018 til juni 2019 forventer TAT å gjennomfører opp til 153 
omlastinger av LNG i Sarnesfjorden og Ytre Kåfjord: 
 

- November 2018               inntil 4 STS-operasjoner 
- Desember 2018               inntil 11 STS-operasjoner 
- Januar – juni 2019           inntil 23 STS-operasjoner pr mnd 

 
Tiltaket faller inn under havne- og farvannsloven § 27 første ledd, og inn under forskrift 
3. desember 2009 nr. 1449 om tiltak som krever tillatelse fra Kystverket.  
 
Kystverket ber Nordkapp kommune om å gi en vurdering om hvorvidt etableringen er i 
tråd med gjeldende arealplan, om det må gis dispensasjon fra plan, eller om det settes 
plankrav. Tillatelse etter havne- og farvannsloven kan ikke gis i strid med vedtatte 
arealplaner uten dispensasjon etter plan- og bygningsloven. Kommunen skal også gi 
uttalelse om hvorvidt omsøkt tiltak er ønskelig.  
 
Rådmannens vurdering 
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Oljeomlastinger skjer i områder/på sjøarealer som ligger innenfor plan- og 
bygningslovens virkeområde. LNG-omlastningsoperasjoner (SINOPS) er imidlertid ikke 
tiltak etter plan- og bygningslovens anlegg- og tiltaksdefinisjoner. Kun i de tilfeller hvor 
kommunen har avsatt arealer i sjø i kommuneplanens arealdel hvor slike tiltak ikke er 
tillatt, vil SINOPS være i strid med plan, og derved oppfattes som tiltak etter plan- og 
bygningsloven, og dermed utløse reguleringsplikt eller dispensasjonskrav.  
 
Gjeldende sjøareal er i kommuneplanens arealdel avsatt til hovedformål «Bruk og vern 
av sjø og vassdrag». Blant underformålene er farled og ferdsel. Det betyr at SINOPS 
styres av forskrifter og lovverk som ikke forvaltes av kommunen.  
 
2 av de omsøkte lokasjonene ligger innenfor areal avsatt til FSO1 i Sarnesfjorden 
(Reguleringsplan for flytende terminal for oljeomlasting, Sarnes, 2007). Planens 
bestemmelse § 2 sier følgende:  
 
«Reguleringsplanen gir grunnlag for utbygging av en flytende oljeomlastningsanlegg 
(FSO), samtidig gjennomføring av skip til skip-oljeomlasting (STS-operasjoner), og 
annen alminnelig virksomhet tillatt i kommuneplanens arealdel». 
 
Tiltaket er altså i tråd med kommunens planer. 
  
Med tanke på om omsøkt tiltak kan komme i konflikt med eventuell fremtidig etablering 
av ilandføring av olje i området, ble Equinor forelagt Tschudi Arctic Transits søknad til 
uttalelse. I svar fra Equinors Magne Kallevåg heter det følgende: 
 
«For den angitte søknadsperioden ser ikke BSOI-prosjektet2 at 
skipsomlastingsaktiviteten beskrevet er i konflikt med våre planer. Det vil være en 
fordel for oss hvis tillatelsen er tidsbegrenset, da det senere vil kunne bli en konflikt 
med for mange skip i Sarnesfjorden. Vi ber Kommunen beskrive hvordan eventuelle 
kapasitetskonflikter i Sarnesfjorden er tenkt håndtert i fremtiden, dette vil være viktig 
informasjon i vårt videre utredningsarbeid».  
 
I følge Kystverkets losoldermann er ikke omsøkt tiltak nødvendigvis til hinder, men det 
er vanskelig å ta stilling til noe som på nåværende tidspunkt er lite konkret med tanke 
på hvilke kriterier Equinor legger til grunn for sine vurderinger. Det er imidlertid opp til 
kommunen selv å avgjøre om sts-operasjoner skal stanses. I klartekst betyr det at selv 
om kommunen har lagt til rette for noe gjennom plan, betyr ikke det at tillatelse 
automatisk er gitt. 
 
Rådmannen finner det naturlig gjøre noen betraktninger om hvilke ringvirkninger det 
omsøkte tiltaket kan skape. Nordkapp kommune kan sies å hvile på tre pilarer; fiske, 
reiseliv og maritim virksomhet. Nordkappregionen havn vil tjene på operasjonene 
gjennom såkalte havnevederlag; Kystverket vil få en velkommen styrking av sin 
lostjeneste både økonomisk og gjennom større aktivitet; LNG-skipene og 4 taubåter vil 
ha behov for avvikling av mannskapsbytte, proviant, elektriske og mekaniske tjenester 
osv. Kanskje like viktig er at dette vil kunne bidra til å «selge inn» kommunens evne til 
å fasilitere store maritime operasjoner – særlig med tanke på Sarnesfjorden og 
Veidnes.         

 
1FSO  = Floating Storage and Offloading unit  
2BSOI = Barents Sea Oil Infrastructure  
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 Vedlegg  

- Høringsbrev fra Kystverket Troms og Finnmark 
- Søknad om samtykke til omlasting av flytende gass- og petroleumsprodukter i Nordkapp 

kommune 
- Kart over omsøkte lokasjoner 
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Region Kystverket Troms og Finnmark 
Sentral postadresse: Kystverket 

Postboks 1502 
6025 ÅLESUND 

Telefon: +47 07847 Internett: 
E-post: 
 

www.kystverket.no 
post@kystverket.no 
 

For besøksadresse se www.kystverket.no Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.: NO 874 783 242 
 

Brev, sakskorrespondanse og e-post  bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson 

 
  
 
 
 

Adresseliste 
 
   

 

 
 
 
 
Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2013/3608-7 

Arkiv nr.: Saksbehandler: 
Ruben Alseth 

Dato: 
22.08.2018 

Til uttalelse - Søknad om tillatelse til omlasting av flytende gass og 
petroleumsprodukter på Sarnesfjorden og Ytre Kåfjord - Nordkapp kommune 
- Finnmark fylke 
Viser til overnevnte samt søknad fra Tschudi Arctic Transit (TAT) datert 17.8.2018 om 
tillatelse til omlasting av flytende gass og petroleumsprodukter på Sarnesfjorden og i Ytre 
Kåfjord, Nordkapp kommune. Det søkes om STS (skip-til-skip) omlastingsoperasjoner ved 
fire posisjoner. 
TAT søker oppstart i oktober 2018 med totalt 16 STS operasjoner inneværende år. 
Deretter søkes det om et tyvetalls operasjoner i perioden januar – juni 2019. Mer om 
tiltaket og frekvens i vedlagt søknad. 
Tiltaket faller inn under havne- og farvannsloven § 27 første ledd, som lyder:  

”Bygging, graving, utfylling og andre tiltak som kan påvirke sikkerheten eller 
fremkommeligheten i kommunens sjøområde, krever tillatelse av kommunen hvor 
tiltaket skal settes i verk. Som tiltak regnes bl.a. fortøyningsinstallasjoner, kaier, 
brygger, broer, luftspenn, utdypning, dumping, akvakulturanlegg, opplag av fartøy, 
lyskilder, kabler og rør (…).”  

Tiltaket faller også inn under forskrift 3. desember 2009 nr. 1449 om tiltak som krever 
tillatelse fra Kystverket § 1 bokstav a, som lyder:  

”Følgende tiltak kan ikke iverksettes uten tillatelse fra Kystverket, uten hensyn til 
hvor tiltaket skal iverksettes:  
h) andre tiltak som kan skape vesentlige hindringer eller ulempe for den 

alminnelige ferdsel (...)” 
I denne type saker er det ønskelig at kommunen, fylkeskommunen, sektormyndigheter, 
NGO’er, fagmyndigheter innen fiskeri og miljø, næringsinteresser mv. uttaler seg til 
utbyggingsplanene.  
Kystverket ber Nordkapp kommune kommentere hvorvidt etableringen er i tråd med 
gjeldende arealplan, om det må gis dispensasjon fra plan, eller om det settes plankrav. 
Tillatelse etter havne- og farvannsloven kan ikke gis i strid med vedtatte arealplaner uten 
dispensasjon etter plan- og bygningsloven. 

Vedlagt til Deres gjennomsyn følger søknad om tillatelse til omlasting av flytende gass og 
petroleumsprodukter ved fire posisjoner på Sarnesfjorden og i Ytre Kåfjord, Nordkapp 

Troms og Finnmark
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kommune. Kystverket ber om at eventuelle merknader sendes snarest mulig og innen 4 
uker med frist 20.9.2018. Uttalelser sendes til post@kystverket.no eller til PB 1502, 6025 
Ålesund og merkes med vårt ref.nr.: 2013/3608. 

 
Med hilsen 
 
 
 
Jan Morten Hansen 

 
 
 
 
Ruben Alseth 

regiondirektør rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
Vedlegg: 
1 Søknad fra tiltakshaver 

 
 
Likelydende brev sendt til: 
Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 VADSØ 
Fiskarlaget Nord Postboks 59 9251 TROMSØ 
Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 
Fylkesmannen i Finnmark Statens hus 9815 VADSØ 
Norges Kystfiskarlag Postboks 97 8380 RAMBERG 
Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG 
NORDKAPPREGIONEN HAVN IKS Postboks 444 9751 HONNINGSVÅG 
STIFTELSE WWF VERDENS NATURFOND Postboks 6784 St Olavs Plass 0130 OSLO 
NORGES NATURVERNFORBUND Mariboes gate 8 0183 OSLO 
NORGES MILJØVERNFORBUND Postboks 593 5806 BERGEN 
Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM 
MILJØSTIFTELSEN BELLONA Postboks 2141 Grunerløkka 0505 OSLO 
FINNMARKSEIENDOMMEN Postboks 133 9811 VADSØ 
GRIEG SEAFOOD FINNMARK AS Postboks 1053 9503 ALTA 

 

44

mailto:post@kystverket.no


45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



1

Bestemmelser: 
Reguleringsplan for flytende terminal for oljeomlasting, Sarnes 
 
Kommunens saksnummer:  
 

§ 1 Planens avgrensning 
Det regulerte område er vist med reguleringsgrense på plankart merket Nordkapp kommune 
og datert 22.06.2007. 
 
§ 2 Formålet med planen 
Reguleringsplanen gir grunnlag for utbygging av en flytende oljeomlastningsanlegg (FSO – 
Floating Storage and Offloading Unit), samtidig gjennomføring av skip til skip-oljeomlasting 
(STS-operasjoner), og annen alminnelig virksomhet tillatt i kommuneplanens arealdel. 
 
§ 3 Fellesbestemmelser 
Området reguleres til:  

– Flytende terminal for oljeomlasting 
 
Formålet dekker: 

– Anlegg i sjø for plassering av én flytende lekter med tilknytningsmulighet for to 
samtidige fartøyer 

– Forankring på havbunnen, som også kan strekke seg utover formålsgrensen 
– Sikringssoner 

 
Innenfor området skal det være rom for STS-operasjoner basert på separate tillatelser, og 
sambruk mot annen aktivitet så sant den er sikkerhetsmessig forsvarlig og har dekning i andre 
godkjente arealplaner planer og annet lov-/regelverk. 
 
§ 4 Egenskaper for FSO 
Lekteren skal ikke være utstyrt for egen fremdrift. 
 
Størrelse (maksimalt): 

– Volum 400 000 tonn (dødvekt) 
– Lengde 350 m 
– Bredde 100 m 
– Dypgang 30 m 
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§ 5 Estetisk standard 
Utforming, materialbruk og det utvendige vedlikeholdet skal i henhold til pbls estetikk-
bestemmelser ivareta ”rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til 
omgivelsene”, slik at det ikke bærer preg av forfall.  
 
§ 6 Plassering/lokalisering 
Lekteren kan plasseres fritt innenfor planområdet under forutsetning av at: 

– Alle formaliserte sikkerhetssoner får plass innenfor planområdet 
– Tiltaket innfrir alle krav til støy (separat tillatelse etter forurensningsloves § 11), 

seilingstekniske forhold, sikkerhet o.a. underlagt formell styring gjennom annet 
lovverk. 

 
§ 7 STS-operasjoner 
Det kan åpnes for skip til skip-oljeomlasting i området basert på separate tillatelser, forutsatt 
at tillatelser etter annet lovverk presiserer at ansvaret for alle sikkerhetsmessige konsekvenser 
som kan øke den samlede risikoen i området, legges på den enkelte STS-operasjonen, og 
møtes med nødvendige avbøtende tiltak i tillatelser og gjennomføring av disse operasjonene. 
 
§ 8 Rekkefølge 
Før søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven skal det foreligge en støyanalyse 
med støykart basert på den aktuelle lekterkonstruksjonen og støy fra anløpende skip. 
 
Før utlegging av fortøyningsinnretning for lekteren skal havbunnen kartlegges, dokumentert i 
relevant filmformat, med tanke på teknisk egnethet og konsekvenser for kulturminner, særlig 
skipsvrak, fiskeressurser og naturmiljø, særlig eksistensen av potensielle kaldvannskoraller.  
 
§ 9 Avbøtende tiltak 
Anleggs-/etableringsfasen skal foregå utenfor hekkesesongen for fugl 01.05–31.07 
 

Rambøll, Trondheim 02.07.2007 
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Oppsummering 

Nordkapp kommune avsluttet arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel i 2014. I 
samfunnsdelen er det satt tydelige mål og føringer for fremtidig arealpolitikk i kommunen. 
Kommuneplanens arealdel har som må å følge opp disse føringer ved å tilrettelegge for ønsket 
utvikling. 

Arbeidsplasser og befolkningstall går som regel hånd i hånd og et av de helt sentrale momenter 
i den nye arealdel er å legge til rette for at Nordkapp kommune kan utnytte de naturgitte fordeler 
som kommunen har. Det vil si at Nordkapp kommune i tillegg til eksisterende næringer med 
reiseliv og fiske/oppdrett som noen av de viktigste bærebjelkene, også vil legge til rette for 
virksomhet og anlegg knyttet til petroleumsvirksomhet. Planen skal legge til rette for at fiskeri og 
havbruk kan utvikles i samhandling med virksomhet knyttet til olje og gass.  

Mens den gamle kommuneplan stort sett stadfestet eksisterende arealbruk er den nye arealdel 
en mer offensiv plan. De største endringer i planen er 2 større områder til næringsformål på 
Magerøya. Videre er det avsatt et nytt område til bebyggelse på Sarnes og definert 4 områder 
på fastlandet som kan videreutvikles til hyttefelt.  
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1 HVORFOR REVIDERE KOMMUNEPLANENS AREALDEL? 

1.1 Lovkrav 

Plan- og bygningsloven § 11-5:  

«Kommunen skal

1.2 Mulighet for å styre utviklingen 

 ha en arealdel for hele kommunen som viser sammenhengen mellom 
framtidig samfunnsutvikling og arealbruk.» Og videre: «Kommuneplanens arealdel skal angi 
hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny 
arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen 
av arealene» 

- Kommuneplanens arealdel skal følge opp de politiske ønsker i samfunnsdelen ved å 
tilrettelegge for ønsket utvikling. 

- Planen gir mulighet for politisk innflytelses for lokalpolitikerne fordi planen kan legge til 
rette for realisering av arealpolitikken. 

- Kommuneplanen er å anse som en kontrakt mellom kommunen og øvrige myndigheter 
om hvilken utvikling det kan bli i planperioden (2015-2026). Den legges til grunn ved 
behandling av reguleringsplaner og enkeltsøknader om tiltak i kommunen. Som følge av 
det skal befolkningen og næringslivet oppleve forutsigbarhet i saksbehandlingen både 
hos administrasjonen, offentlige høringspartnere og i de politiske organene.   

1.3 Prosessen 

Nordkapp kommune vedtok de overordnede mål for arbeidet gjennom kommuneplanens 
samfunnsdel i 2014. Parallelt med sluttføringen av dette arbeid ble det varslet oppstart av 
arbeidet med planprogrammet og arealdelen. Igjennom planprogrammet har kommunen hatt 
møter med særinteresser både lokalt og regionalt. Planprogrammet skal skape forutsigbarhet 
og følger opp målene i samfunnsdelen.  

Asplan Viak ble engasjert til å bistå i planarbeidet og hadde første arbeidssamling i 
Honningsvåg i april 2015. Her ble det avholdt møte med det faste utvalg for plansaker og alle 
områder med forslag om ny arealbruk ble befart. Grunnlagsdata ble innhentet og utkast til 
plankart og konsekvensutredninger ble utarbeidet før neste arbeidssamling som ble avholdt i 
Honningsvåg i juni 2015. Områdene med ny arealbruk ble gjennomgått med det faste utvalg for 
plansaker og det var møte med representant for reindriften på Magerøya og møte med 
offentlige instanser i Vadsø. Andre som har vært involvert i planarbeidet er Nordkappregionen 
Havn, Turlaget, Fiskarlaget og oppdrettsnæringen. I september 2015 ble materialet behandlet i 
utvalget. Det ble valgt å sende forslaget tilbake til administrasjonen for å gjøre en del endringer 
og for å gjennomføre folkemøter i fiskeværene og i Honningsvåg før formell 1. gangs 
behandling. I forbindelse med det offentlige ettersyn av planen vil kommunen vurdere hvilken 
type medvirkning, ut over dette, som er mest hensiktsmessig. 
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1.4 Organisering 

Styringsgruppen for planarbeidet er kommuneplanutvalget som har de samme representanter 
som formannskapet. Kommunens prosjektansvarlig er kommuneplanlegger Vegard Juliussen. 

2 BAKGRUNNSTEPPE OG RAMMEBETINGELSER FOR AREALPLANEN 

2.1 Statistikk 

Innledningsvis i arbeidet med arealdelen er det innhentet en «kommunediagnose» for Nordkapp 
kommune bestående av en modell basert på offentlig tilgjengelig statistikk og prognoser. Dette 
for å ha et oppdatert bakgrunnsteppe for hvordan lokalsamfunnet har endret seg de siste tiår og 
for å se hvilke forutsetninger og prognoser det er for tiden fremover. Nedenfor vises noen 
utdrag fra innhentet statistikk.  

 

Figur 1. Befolkningstallet i 
Nordkapp har sunket fra 
ca. 4500 innbyggere i 
1985 til ca. 3200 i dag. Fra 
2007 og til i dag har det 
vært et stabilt/svag 
stigende folketall.    
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Figur 2.  Antallet barn og 
unge er tilnærmet halvert 
fra 1980 til i dag fra ca. 
1500 til 750.    

Figur 3. De neste 10 år er 
det en stor vekst i 
aldersgruppen fra 70 til 79 
år. De eldste grupper fra 
80 år, som tradisjonelt 
trenger mest hjelp fra det 
offentlige øker ikke 
vesentlig før 2025. Dette 
betyr at en har en del tid 
på seg før «eldrebølgen»    
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Figur 4. I Nordkapp er det 2,8 
% med lang og 14,8 % med 
kort høgskole eller 
universitetsutdanning. 
Landsgjennomsnittet er 
henholdsvis 7,7% og 21,5 %. 
Det vil si at 
kompetansearbeidsplasser i 
stor grad må baseres på 
tilflytning.    
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Alt i alt viser innhentet bakgrunnsinformasjon at en står overfor store utfordringer i Nordkapp 
kommune. Befolkningstallet har gått mye ned, det blir færre barn og eldrebølgen vil komme i 

Figur 5. Totalt antall sysselsatte fra 2008/2009 til 2012/2013 er økt. Kommunal tjenesteyting er relativ stor 
fordi fylkeskommunalt ansatte også er med her. Fiske finnes under primærnæring og sammen med 
fiskeforedling utgjør det en stor andel av arbeidsstyrken.       
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årene fremover, slik at andelen av befolkningen i arbeidsfør alder går ned. Det er imidlertid 
viktig å være bevist på at prognoser er tilknyttet usikkerhet og at for eksempel nye etableringer 
fort kan endre bildet. Arbeidsplasser og befolkningstall går som regel hånd i hånd og et av de 
helt sentrale momenter i den nye arealdel er å legge til rette for at Nordkapp kommune kan 
utnytte de naturgitte fordeler som kommunen har for etablering av nye arbeidsplasser.  

2.2 Føringer fra kommuneplanens samfunnsdel  

Arealdelen til kommuneplanen bygger på føringer i kommuneplanens samfunnsdel. 
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2014 og gjelder i perioden fra 2014 til 2025. I 
planen står det følgende hovedmål: 

«Nordkapps største fortrinn følger av kommunens lange tradisjoner og geografiske plassering 
som medfører gode forutsetninger for: 

- Fiskeri – nærhet til gode fiskefelt og tungt erfaringsgrunnlag. 
- Fiskeriindustri – god tilgang på råstoff. 
- Havbruk – egnede lokasjoner og nærhet til havbruksutdanning. 
- Petroleum/maritim – Nærhet til utbyggingsprosjekter. Store, dype og isfrie fjord med 

ly for været. Fagskole som utdanner skippere og mannskap. Miljø innen beredskap. 
- Reiselivet – Har en av landsdelens største attraksjoner og merkevare.» 

Videre er det i planen satt opp satsingsområder som retter seg mot Nordkapp kommune som 
lokalsamfunn og definerer hvordan det er ønskelig at Nordkapp skal se ut i fremtiden. Nedenfor 
følger noen utvalgte mål i samfunnsdelen som gir direkte og tydelige føringer for arealdelen: 

• Den maritime infrastrukturen i kommunen skal oppgraderes. 
• Sarnesfjorden og Skibsfjorden skal være satsingsområder for utvikling av 

petroleumsrettet virksomhet.  
• Det skal jobbes for ilandføring på Veidnes.  
• Arealbehovet for havbruksnæringen skal ses i et regionalt perspektiv slik at 

fremtidens arealstruktur bidrar til en balansert og bærekraftig sameksistens med 
andre interesser i kystsonen.  

• Utvikling av hyttefelt skal skje enten ved fortetting av eksisterende felt og/eller 
utvidelse av eksisterende felt.  

• 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. 

2.3 Satsning på virksomhet tilknyttet petroleumsvirksomhet 

Nordkappregionen Havn IKS, Nordkapp næringshage, Nordkapp kommune med flere har 
igjennom en årrekke jobbet med å tiltrekke seg virksomhet tilknyttet olje og gass. Det er gjort en 
rekke studier at områdenes egnethet. I forbindelse med lokaliseringsprosessen for 
Skrugardsprosjektet startet Statoil med 11 lokaliteter. Etter en lengre prosess kom Statoil til at 
Veidnes i Nordkapp kommunen ut fra en totalvurdering best oppfyller Statoils krav til en 
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oljeterminal. Dette underbygger kommunens sentrale plassering i forhold til funnene som er 
gjort i Barentshavet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens § 6-1, ble nye nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging vedtatt 12. juni 2015. De nasjonale forventninger presenterer tendenser i 
dagens samfunn og hvilke nasjonale og globale utfordringer det norske samfunn står overfor. 
Forventningene fokuserer på 3 overordnede hovedtema: 

• Gode og effektive planprosesser 
• Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 
• Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 

De nasjonale forventninger gir en rekke føringer for kommunens planlegging, men har også en 
rekke innebygde målkonflikter som må avveies gjennom planløsningene. For eksempel kan en 
ikke legge til rette for nye næringsarealer uten at det går på bekostning av naturarealer. Det er 
nettopp disse vurderinger mellom bruk og vern som er arealplanleggingens vesen. Hele 
prosessen forut for arealdelen i Nordkapp kommune med samfunnsdel, planprogram, dialog 
med aktører og konsekvensutredninger er brukt for å ha tilstrekkelig grunnlag for å foreta disse 
vurderingene.  

2.5 Nasjonale føringer for petroleumsvirksomhet – Stortingsmelding 28 (2010-11) 

Norges olje- og gasspolitikk er nedfelt i denne stortingsmeldingen. Hovedmålet i 
petroleumspolitikken er å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig 
perspektiv. Skrugard nevnes spesielt: 

«…vil legge til rette for videre utbyggingsaktivitet i nord også etter at Goliat er kommet i 
produksjon. Funnet åpner en ny oljeprovins som kan gi ytterligere ressurstilvekst.» 

I Stortingsmeldingens kapittel 8.4 under kapitlet «store muligheter i nord» står det blant annet: 

Figur 6. Det er foretatt en 
analyse av reiseavstand 
mellom 10 større olje/gass 
funn i Barentshavet og 
korteste reiseavstand med 
båt til havn. Lokalitetene i 
Nordkapp kommer ut med 
kortest avstand til mange 
av funnene og 
gjennomsnittlig kortest 
reiseavstand til alle 
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- Legge til rette for ytterligere funn utenfor Nord-Norge. 
- Når nye, større drivverdige funn gjøres på norsk sokkel: 

o Sikre at nye funn skaper størst mulig verdier for samfunnet og legge til rette 
for positive, lokale og regionale ringvirkninger.  

o Sikre tidlig kontakt mellom operatør og lokalt/regionalt næringsliv og 
relevante myndigheter. 

o Legge til rette for at det ved utbygginger etableres anbudsprosesser som gjør 
at bedrifter fra landsdelen hvor utbyggingen er kan delta. 

Utbyggingen av Veidnes er på nåværende tidspunkt satt på vent, hvilket sannsynligvis er på 
grunn av lav oljepris. Dette endrer ikke ved at arealene i Nordkapp har en gunstig plassering og 
at en lokalt vil legge til rette for at aktuelle arealer er klar når de neste kapitler i oljehistorien skal 
skrives.  

3 BESKRIVELSE AV PLANEN  

3.1 Forholdet til gjeldende planer 

Den nye arealdelen av kommuneplanen avløser: 

• Kommuneplanens arealdel 2002-2010, vedtatt av kommunestyret 25.6.2002. 

Den nye arealdel av kommuneplanen for Nordkapp kommune gjelder for hele kommunen med 
unntak av området Storbukt og Honningsvåg, som vil bli omfattet av en egen sentrumsplan. Ca. 
75 % av kommunens innbyggere bor innen denne sonen. Sentrumsplanen vil være en mer 
detaljert arealplan og vil hovedsakelig ta for seg problemstillinger knyttet til sentrumsutvikling, 
boliger og næring.  

Vedtatte regulerings- og bebyggelsesplaner jf. planarkivet for Nordkapp kommune skal fortsatt 
gjelde etter at den nye kommuneplanen er vedtatt. I forbindelse med planarbeidet er det foretatt 
en gjennomgang og utarbeidet en liste over eksisterende reguleringsplaner i kommunen. 
Dessverre er bare deler av eksisterende reguleringsplaner digitalisert og resten er basert på 
papirutgaver. Gjennomgangen har avdekket er det mangler en del reguleringsplaner, som bare 
finnes i papirutgave. I tillegg er det noen områder som er omfattet av nyere reguleringsplaner 
uten at det er gjort opphevingsvedtak av de gamle. Sammen med kommunestyrets endelige 
vedtak av den nye arealdel gjøres det samtidig vedtak om opphevelse av de planer som er 
nevnt nederst på listen under overskriften: «Planer som oppheves». Hvilke planer det gjelder vil 
etter samråd med fylkesmannen bli presisert i kommunestyrevedtaket.  

3.2 Plankrav 

I bestemmelsene er det satt krav om en rekke byggetiltak etter PBL. § 20-1 ikke kan settes i 
verk uten godkjent reguleringsplan. Dette fordi en reguleringsplan vil avklare detaljer i området 
som det ikke er hensiktsmessig å avklare gjennom en overordnet kommuneplan. Gjennom den 
enkelte reguleringsplanprosess vil nødvendige tema bli utredet og prosessen vil sikre at 
sektormyndigheter blir involvert. 
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Det er formålstjenlig at mindre tiltak kan gjennomføres uten krav om reguleringsplan. De 
bygninger og tiltak som kan gjennomføres uten krav om regulering er nevnt i bestemmelsene 
punkt 1.2. Dette gjelder mindre tiltak knyttet til eksisterende bebyggelse samt utbygging av 
spredt fritidsbebyggelse i LNFR-områder så lenge antallet og utformingskriteriene i 
bestemmelsene blir fulgt.  

3.3 Hjemmelsgrunnlag og dokumentoversikt 

Kommuneplanens arealdel består av følgende dokumenter: 

• Plankart målestokk 1: 75.000 (A0) 
• Bestemmelser og retningslinjer 
• Planbeskrivelse med vurdering av akkumulerte konsekvenser (dette dokument) 
• Konsekvensutredning av nye byggeområder og tiltak 
• Risiko- og sårbarhetsanalyse 
• Liste over eksisterende reguleringsplaner 
• Temakart for skredfare og flyplass 
• Temakart for reindrift og natur 

Kommuneplanens arealdel (plankartet) er sammen med bestemmelsene juridisk bindende etter 
plan- og bygningsloven § 11-6. Bestemmelsene er innrammet og for hvert avsnitt er 
hjemmelsgrunnlaget i plan- og bygningsloven angitt. Retningslinjene er veiledende for 
administrasjonens saksbehandling av enkeltsaker og reguleringsplaner. Øvrige dokumenter er 
utarbeidet for å sikre tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i planprosessen. 

Planarbeidet er hovedsakelig styrt av bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Bruk av arealer 
og utnytting av ressurser blir i tillegg regulert gjennom en rekke andre lover. Forvaltningen av 
disse sektorlover er ofte lagt til andre styresmakter enn kommunen og ivaretas gjennom 
planprosessen. I tillegg til lover er det gitt en rekke føringer for planarbeidet fra nasjonalt nivå 
gjennom for eksempel stortingsmeldinger og rikspolitiske retningslinjer. På det regionale nivå er 
det gitt føringer gjennom fylkesplaner og fylkesdelplaner. Den kommunale planleggingen skal 
skje innenfor rammene av nasjonal- og regional politikk og samtidig ivareta de lokalpolitiske 
ønsker om arealbruk innenfor kommunen.  

3.4 Metodikk 

Plan- og bygningslovens § 4-2 første ledd sier at alle planer skal ha en beskrivelse som 
beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt setter planen inn i en kontekst i 
forhold til øvrige rammer. For kommuneplanens arealdel skal fokus være å besvare spørsmål 
knyttet til lokalisering og arealformål. Det skal lages en konsekvensutredning som tar for seg 
hvert enkelt område og baserer seg på foreliggende/kjent informasjon. Målet er at 
konsekvensutredningen på dette plannivået skal gi et godt nok beslutningsgrunnlag for å 
vurdere om området egner seg til foreslått arealbruk. Det er valgt å bruke en metodikk med 
fargekoder for å gjøre vurderingene så lette å forstå som mulig.  

I henhold til veileder fra miljøverndepartementet (T-1493) skal det også gjøres en samlet 
vurdering av planens virkninger. Dette for at en kan vurdere om planen samlet sett er 
akseptabel i forhold til miljø og samfunn. Med samlede virkninger menes «fotavtrykket» som 
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forslagene til ny arealbruk i planforslaget etterlater seg. Det er i planbeskrivelsen gjort en 
vurdering av planens virkninger gruppert etter arealformål/tema. Avslutningsvis er det gjort en 
vurdering av planens samlede «fotavtrykk» fordelt på Magerøya, fastlandet og sjøarealene. 

I arealdelen er det lokalisering som er det sentrale, altså om arealer skal være byggeområder 
eller LNFR-områder. I planen er det valgt å være mest mulig generell i valget av type 
byggeområder og overlate til etterfølgende regulering å avgjøre underformålene. Fiskeværene 
er for eksempel gitt hovedformålet «Bebyggelse og anlegg», mens det innen fiskeværene er 
detaljregulert til flere forskjellige underformål. 

4 BESKRIVELSE AV PLANENS AKKUMULERTE KONSEKVENSER – TEMATISK 
OPPDELT 

4.1 Næringsområder 

I kommuneplanen er det avsatt 2 større nye områder til næring. Begge områder er rettet mot 
aktivitet i sjøen. For område N3, Veidnes, er utarbeidelse av reguleringsplan med tilhørende 
konsekvensutredning kommet langt, men satt på vent. For område N1, Skipsfjord er det foretatt 
overordnede vurderinger med Nordkappregionen Havn som hoved initiativtaker. Fellesnevnere 
for områdene er gode dybdeforhold, manøvreringsarealer og strategisk plassering i forhold til 
petroleumsfunnene i Barentshavet. Dessuten har begge områder kort veg til Honningsvåg med 
tilhørende servicefasiliteter og lufthavn.  

Konsekvensene ved utbygging av disse arealer er at deler av den naturlige fjæra vil forsvinne 
og en vil i stedet få bygg og anlegg. Dette vil skape viktige ringvirkninger for lokalsamfunnet og 
økt sannsynlighet for at andre aktører også vil etablere seg her. Etableringer vil sannsynligvis 
skape synergieffekter for Fiskerfagskolen i Honningsvåg og eksisterende kompetanse rundt 
oljeberedskap med base i Honningsvåg. 

4.2 Boliger 

Nordkapp kommune har en meget oversiktlig boligstruktur. Mesteparten av innbyggerne (ca. 
75%) bor innen det sammenhengende byggeområde fra Storbukt til Honningsvåg. Dette 
område inngår som nevnt ikke i kommuneplanens arealdel, men skal omfattes av en egen 
sentrumsplan. I tillegg bor det folk i fiskeværene Nordvågen, Kamøyvær, Skarsvåg og Gjesvær 
på Magerøya. På fastlandet er det noen få fastboende i fiskeværet Repvåg. Utover et par 
boliger på Sarnes og noen få boliger langs kysten på fastlandet er det ellers ingen spredt 
boligbebyggelse.  

I forhold til samordnet areal og transportplanlegging og av hensyn til klima og forsvarlig 
økonomisk drift er det ønskelig at fremtidige boliger fortrinnsvis plasseres nær Honningsvåg. De 
best egnede areal for boliger ved Storbukt og Honningsvåg er utbygde. Igjennom planarbeidet 
er det gjort en enkelt vurdering av Elvedalen og avgrensningen av sentrumsplanen er utvidet 
slik at det kan gjøres en nærmere vurdering av dette område i forbindelse med sentrumsplanen.  

Fiskeværene er videreført som boligområder. Ved Repvåg er området rundt eksisterende 
tettsted avsatt til kombinert bebyggelse for næring, boliger og fritidsbebyggelse. I den gamle 
kommuneplan var det avsatt noen områder til spredt boligbebyggelse ved Reinelv og Repvåg. 
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Disse er nå forandret til spredt fritidsbebyggelse med tilsvarende antall. Konsekvensen av dette 
er at en unngår ny spredt boligbebyggelse. 

Kommuneplanen legger opp til nye næringsområder og tar høyde for en positiv utvikling av 
befolkningstallet på sikt. Kommuneplanen har langt tidsperspektiv og må ta høyde for at det kan 
oppstå et stort behov for boliger og da er dagens muligheter meget begrensede. Det er sett 
etter egnede arealer i nærheten av Honningsvåg og endt opp med at Sarnes er det areal som 
er best egnet. Området ligger skjermet og har relativ kort avstand til Honningsvåg. Deler av 
området brukes i dag til fritidsboliger. Det er satt krav om at området skal reguleres sammen 
med utbygging av N3, Veidnes. Nærmere bestemmelse om dette finnes i § 2.2. Det er gjort en 
grov vurdering over antall boliger innen området som skal reguleres samlet. Tar en høyde for at 
deler av området videreføres til fritidsbebyggelse og at deler av området går vekk på grunn av 
bratthet og nærhet til veg og sjø estimeres det til at området kan være egnet til ca. 200 
eneboliger.  

Samlet sett medfører kommuneplanen at en i forhold til boliger legger opp til en utvikling hvor 
boliger plasseres sentralt innen sentrumsplanen og at en ellers legger opp til at nye boliger 
plasseres på Sarnes, når en får bruk for en vesentlig større boligmengde. På denne måten tas 
det høyde for mulig utvikling i planperioden. Prioriteringene vurderes til å være i tråd med 
nasjonal politikk på boligområdet og i tråd med en forsvarlig kommunal drift. All offentlig 
infrastruktur i form av skoler og barnehager ligger innenfor sentrumsplanen og eksisterende 
fiskevær på Magerøya. Det er vurdert til å være tilstrekkelig kapasitet og utviklingsmuligheter 
innen sentrumsplanen og eksisterende byggeområder, slik at det ikke er nødvendig å avsette 
nye arealer.   

4.3 Fritidsbebyggelse 

Nordkapp kommune har i dag spredt fritidsbebyggelse langs kysten, men ikke større hyttefelt. I 
kommuneplanen er det lagt til rette for 4 hytteområder som fortetting og utvidelse av 
eksisterende hytteområder i henholdsvis Kåfjord, Porsangvika, Rastkjeila og i Stranddalen. Det 
er ikke lagt til rette for ny spredt fritidsbebyggelse, men områder for spredt fritidsbebyggelse 
med tilhørende antall fra eksisterende kommuneplan er videreført. Hvert område er gitt en 
betegnelse og antallet er oppført i tabell under punkt 3.2 i bestemmelsene. Disse områder og 
tilhørende hytteantall har blant annet sin bakgrunn i kontakt med eierne i de forskjellige områder 
gjennom forrige kommuneplanprosess. Antallene er redusert, der hvor det er satt opp hytter 
siden siste kommuneplan. I forrige kommuneplan var deler av disse mindre områder for 
fritidsbebyggelse avsatt som byggeformål. Detter en nå endret slik at alle områdene har likt 
formål og bestemmelser. 

Det er igjennom retningslinjene satt krav knyttet til utforming av fritidsboliger. De største veier er 
påført plankartet.  
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Fylkesmannen har fremmet ønske om at en stipulerer hvor mange hytter hvert område er egnet 
til. Det er gjort en gjennomgang ut fra de naturgitte forholdene, føringer om avstand m.m. i 
bestemmelsene § 2.1 og kvalifisert skjønn. Dette har gitt følgende veiledende antall: 

Nordkapp kommune vurderes til å ha et potensial for hytter som er orientert mot sjøen. Det er i 
tråd med nasjonal politikk å legge til rette for utvikling inntil eksisterende hytteområder og å 
plassere nye fritidsboliger i felt i stedet for å legge opp til ny spredt bebyggelse.  

4.4 Masseuttak 

I kommuneplanen er det avsatt 2 områder til masseuttak. Det ene er Kobbhola ved Storbukt, 
hvor det er nylig er utarbeidet reguleringsplan. Fordelene med dette uttaket er nærheten til det 
lokale markedet og havn rett nedenfor for utskipning. Fjellet i området har god kvalitet. 

Det andre område er på Nordmannset ved Honningsvåg lufthavn. Her ble det regulert et 
uttaksområde i 2004. Uttaket er samlokalisert med annen støykilde i form av flyplassen og 
Avinor ser det som positivt at det tas ut masser i området da det antas å kunne redusere 
fallvinder på flyplassen. I kommuneplanen er det satt av areal for utvidelse av eksisterende 
masseuttak til dobbel størrelse. De 2 uttaksområder ligger sentralt og vurderes til å dekke 
massebehovene i planperioden. Ved utbygging av områdene N1 og N3 er det naturlig at det 
sprenges ut masser i området som kan dekke deler av massebehovet.  

Dagens 2 masseuttak har en fornuftig plassering med tanke på kort transportavstand til 
forventet marked. Samtidig er områdene i nærheten av andre støykilder og har god avstand til 
større boligområder. 

4.5 Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Hensynssone knyttet til Honningsvåg lufthavn, Valan er lagt inn på plankartet. Det gjelder både i 
forhold til hinder og støy. I den gamle kommuneplan var det vist mulig plassering av flyplass på 
Porsangnesryggen. Dette tiltaket anses som urealistisk og er tatt ut av planen. 

Gang og sykkelveg fra Honningsvåg til Nordvågen er lagt inn på plankartet. Deler av 
strekningen er lagt i tunnel med g/s-veg. Strekningen er mye brukt av lokalbefolkningen og en 
gang- og sykkelveg vil være et godt tiltak for folkehelse og trafikksikkerhet.  

Hytteområde Veiledende antall hytter 
gjennom reguleringsplan 

Kåfjord Ca. 40 
Porsangvika Ca. 25 
Rastkjeila Ca. 50 
Stranddalen Ca. 20 
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4.6 Energi 

I eksisterende arealdel var det avsatt areal til Magerøya vindmøllepark. Dette prosjekt ble etter 
en lengre planprosess med konsekvensutredninger og konsesjonsbehandling stoppet av 
hensyn til forsvaret. Arealene er derfor tilbakeført til LNFR-område.  

Et område på Trollvikfjellet mot Opnan er vurdert i forhold til vindkraft og funnet uegnet. Dette 
spesielt på grunn av negative konsekvenser for reindrift og reiseliv. I henhold til dialog med NVE 
er det dessuten ikke ønskelig at arealer til vindkraft legges inn i kommuneplaner før det er gitt 
konsesjon. Dette fordi energianlegg styres av annen lovgivning enn plan- og bygningsloven. 
Kommunens politikere har signalisert at kommunen ønsker å jobbe aktivt for etablering av 
vindmøller innen kommunen. Nordkapp kommune egner seg godt til formålet med gode 
vindforhold og særlig på fastlandsdelen er infrastrukturen godt tilrettelagt for dette. Kommunen 
vil jobbe videre med dette tema gjennom regionale vindkraftplaner og innarbeide det i 
arealdelen når det foreligger konsesjon.  

4.7 Reindrift 

Reindrift har lange tradisjoner i Nordkapp kommune og om sommeren beiter store mengder av 
reinsdyr på Magerøya og på fastlandet. I arbeidet med planprogrammet har 
kommuneplanlegger vært i dialog med reindriftsnæringen og utkast til plan er dessuten drøftet 
med representant for næringen. Det er innhentet grunnlagsinformasjon om flyttleder og 
oppsamlingsområder og disse er lagt til grunn for eget temakart. Dessuten er viktige områder 
vist med hensynssone reindrift på kommuneplankartet. Det er tatt hensyn til 
reindriftsinteressene i forbindelse med vurdering av nye byggeområder. For eksempel er 
utvidelsen av næringsområdet ved Nordmannset avpasset etter at det er en viktig flyttelei i 
området som gir tilgang mot beiteområdene ut mot Helneset. Planen har totalt sett begrensede 
konsekvenser for reindrift.  

4.8 Vassdrag 

I Nordkapp kommune er det overalt kort vei til sjøen og dermed ikke mange store vassdrag. 
Arbeidsmøte med NVE avdekket at det er ønskelig med en generell bestemmelse knyttet til 
avstand til vassdrag. Det er i bestemmelse 1.14 satt en grense på 25 m til til Lafjordelva, 
Kåfjordelva og Stranddajohka. For alle mindre bekker er den generelle minimumsgrense for 
byggetiltak satt til 10 m. 

4.9 Reiseliv 

Nordkapp har vært et etablert reisemål siden 1800-tallet og bærer med seg en helt spesiell 
historie og tradisjon. På 1980- og 90-tallet ble den moderne Nordkappturisme utviklet, med 
utbygging på platået og investeringer i hotell og infrastruktur. Nordkapplatået har i dag ca. 
250.000 besøkende i året og reiselivet utgjør en viktig del av sysselsettingen i kommunen. I 
henhold til masterplanen «Nordkapp mot 2025» er det viktig med utvikling av Honningsvåg og 
fiskeværene som opplevelsesarenaer. Det er mulig med en slik utvikling innen den fremtidige 
sentrumsplan og innen byggeområdene som avgrenser fiskeværene.  
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I kommuneplanleggingen er det viktig at en ikke legger til rette for tiltak som kan skade reiselivet 
samtidig som øvrig næring og fastboende må få nødvendig spillerom. Nordkapplatået er videre 
ført som byggeområde i tråd med eksisterende kommuneplan og det er ikke lagt inn nye 
byggeområder på strekningen fra Skipsfjord til Nordkapp. Innkjøringen til Nordkapp foregår i 
storslagen natur, som skaper forventning om endestasjonen Nordkapp. Det vurderes som riktig 
at den siste del av reisen foregår uten nye, større menneskelige inngrep i naturen.  

4.10 Folkehelse 

Lokale tiltak knyttet til folkehelse som lekeplasser, stier, parker, grøntkorridorer og lignende 
foregår på et mer detaljert nivå enn kommuneplanen og hovedsakelig innenfor fiskeværene og i 
området som dekkes av sentrumsplanen. 

Markerte turstier er lagt inn etter kontakt med Turlaget. Det er utformet en egen retningslinje 
knyttet til ivaretakelse av folkehelse. Godkjente snøscooterløyper er lagt inn på plankartet. Det 
har igjennom planarbeidet vært ønsker om flere løyper som for eksempel løype til Risfjorden og 
sammenbinding av hytteområdene i Porsangvika og Rastkjeila. De løyper som er ønsket fra 
kommunen er vist som fremtidige snøscooterløyper på kartet (rød stiplet linje).  

4.11 Byggegrense i 100-meters beltet 

I henhold til plan- og bygningsloven skal det i 100-meters beltet langs sjøen tas særlig hensyn til 
natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. I Nordkapp kommune er 
det en meget lang kystlinje og tilnærmet all bebyggelse i kommunen er bygd langs sjøen innen 
100 meters beltet. I kommuneplanen ønskes det at eksisterende godkjente bygg og anlegg kan 
påbygges og endres selv om de ligger i denne sonen. Jfr. eksempel fra nyere kommuneplan i 
Finnmark (Vadsø, godkjent i 2012) er det satt en bestemmelse om 3 m fra strandlinjen for 
eksisterende bygg og anlegg.  

I nye områder for fritidsbebyggelse og spredt fritidsbebyggelse i LNFR-områder ønskes det å ha 
en minimum avstand til strandlinjen på 25 m. Dette for å sikre allmenheten tilgang langs sjøen. 
Med den begrensede bebyggelse det er i kommunen og få nye områder vurderes dette som en 
tilstrekkelig avstand. Tilgangen og nærheten til sjøen er noe av det som gjør områdene for 
fritidsbebyggelse attraktive og avstanden til sjøen og hensynet til allmenhetens interesser er 
balansert i forhold til dette. Dessuten er det i tråd med bestemmelsen knyttet til denne type 
områder i eksisterende kommuneplan. 

4.12 Sjøarealer 

4.12.1 Fiskeri 

Det er innhentet opplysninger om viktige fiskeområder fra databasen til Fiskeridirektoratet. Det 
er i samråd med Fiskeridirektoratet valgt å vise de viktigste gyte- og fiskeområder på plankartet. 
I områder for bruk og vern av sjø og vassdrag er det ikke tillatt med oppdrettsnæring og det er 
fiskeri som er hovedaktivitet. 
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4.12.2 Akvakultur 

Det er i planarbeidet gjort en utsjekk av Tufjorden som oppdrettsfjord og utvidelse av dagens 
område for kombinert formål i Vannfjorden. Konklusjonen er at Tufjorden sannsynligvis er 
uegnet til akvakultur og videreføres som fjord uten akvakultur. I Vannfjorden er området for 
oppdrett flyttet til vestsiden av fjorden i henhold til innspill fra aktører i næringen. Videre er det 
avsatt område for akvakultur ved Store Svartholet. Rundt Magerøya er dette de 2 eneste 
lokaliteter som ligger inne. Sarnesfjorden fremkommer uten oppdrett i utkastet til den nye 
kommuneplan. Administrasjonen har dessuten i egen bestemmelse presisert at det ikke skal 
være akvakultur i dette område. 

På fastlandet er områdene for akvakultur vesentlig innskrenket i forhold til eksisterende 
arealdel. Arronderingen er områdene er gjort i henhold til skisser fra næringen. Det er gjennom 
bestemmelse 4.1 punkt  d) presisert at i områder for bruk og vern av sjø- og vassdrag tillates 
ikke akvakultur. Dette betyr at fremtidige anlegg for akvakultur utelukkende kan plasseres i de 
områder som er avsatt til dette formål i arealdelen.  

4.13 Kulturminner 

Kommuneplanen er ikke avklarende i forhold til automatisk fredete kulturminner. Det innebærer 
at hensynet til kulturminner må ivaretas i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for de 
enkelte områder. Dette er ivaretatt gjennom bestemmelsen i § 1.8.  

Nordkapp kommune skal utarbeide egen kommunedelplan for kulturminner. Etter dialog med 
kulturminnemyndigheten i Fylkeskommunen er det avklart at de i tillegg ønsker en rekke 
områder i kommuneplanen avsatt med hensynssone bevaring kulturmiljø. Plassering av disse 
hensynssoner er gjort i henhold til dialog med Fylkeskommunen. I tillegg er det bestemmelse 
som sikrer at byggesaker knyttet til SEFRAK-registrerte bygninger skal sendes på høring til 
Fylkeskommunen.  

5 PLANENS SAMLEDE VIRKNINGER – ET FUGLEPERSPEKTIV PÅ ENDRINGENE 

I Nordkapp kommune er det nesten ingen spredt bebyggelse og stort sett alle fastboende bor i 
Storbukt/Honningsvåg og fiskeværene på Magerøya. Dette er en hensiktsmessig struktur i 
forhold til kommunal driftsøkonomi og en struktur som vurderes til å være i tråd med nasjonale 
retningslinjer. Den nye arealdel viderefører i hovedsak denne strukturen. Eierstrukturen med 
Finnmarkseiendommen som den store grunneier bygger dessuten opp om denne strukturen, 
fordi det da ikke kommer en masse innspill om annen arealbruk på private eiendommer spredt 
utover hele kommunen. 

5.1 Magerøya 

På Magerøya er de største forandringer i planen at det legges til rette for at det kan etableres 2 
næringsområder langs sjøen og i nærtilknytning til E69. Områdene ligger forholdsvis skjermet 
for vær og vind på den østligste delen av Magerøya. I sammenheng med utvikling av 
næringsområdet på Veidnes er det gitt mulighet for utvidelse og regulering av byggeområde på 
Sarnes. Planen har i tillegg noe endret arealbruk ved Nordmannset samt g/s-veg mellom 
Honningsvåg og Nordvågen. På resten av Magerøya er det LNFR-formål som er dominerende 
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og arealbruken på platået som omfatter mesteparten av Magerøya er det ikke lagt opp til ny 
arealbruk. Innen fiskeværene er det brukt et generelt bygge- og anleggsformål slik at 
mulighetene for ytterligere utvikling og detaljering med underformål i fiskeværene videreføres.  

5.2 Fastlandet 

På fastlandet er det forandringer i form av at tidligere områder for spredt boligbebyggelse ved 
Stranddalen er endret til spredt fritidsbebyggelse og spredt boligbebyggelse ved Repvåg er 
endret til kombinert formål. Ved Repvåg er det tilrettelagt for ny bebyggelse gjennom kombinert 
formål for både næring, bolig og fritidsbebyggelse. Det er lagt opp til ny arealbruk i form av 
fortetting og utvidelse av 4 områder for fritidsbebyggelse. Det er satt krav om regulering og 
stipulert et ca. hytteantall i hvert område. Gjennom regulering skal områdene detaljeres med 
plassering av naust, veier, byggegrenser, grønne områder m.m. Deler av områdene er synlige 
fra E69, men det vil ikke endre det totale bilde av en kyststrekning som er dominert av naturlig 
kystlinje.  

5.3 Sjøarealene 

I planarbeidet er det vurdert om en skal legge til rette for oppdrett i Tufjorden og Vannfjorden. 
Konklusjonen er at de kystnære områder på vestsiden av Vannfjorden avsettes til akvakultur, 
men at resten av Vannfjorden og hele Tufjorden videreføres oppdrettsfrie. Oppdrett tillates 
dessuten i Lafjorden, sør for Jernøya, ved Store Svartholet og ved Vedbotn. Fiske er den 
dominerende arealbruk i resten av sjøområdene og her tillates ikke oppdrett. Øvrige forhold 
som er vist i sjøområdene er de viktigste gyte- og fiskeområder, havnearealer, fiske- og 
låssettingsplasser samt areal for oljeomlastning ved Sarnes i tråd med vedtatt reguleringsplan.  
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Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 64/18 11.09.2018 
   

  

"To Russia with love" - 2019  

  

Rådmannens innstilling 
Formannskapet tar saken og presentasjonen av prosjekt «To Russia with love – 2019» 
til orientering.  
  
  
Bakgrunn  
 
Nordkapp kommune inngikk i mars 2002 en erklæring om vennskap og samarbeid med 
Kargopol kommune i Russland. Som del av avtalen har Nordkapp kommune ved flere 
anledninger mottatt besøk fra Kargopol kommune, sist gang i januar 2018. Rådmannen 
maner at tiden er inne for å vurdere et besøk fra Nordkapp kommune i Kargopol, 
dersom intensjonen er å videreføre avtalen fra 2002.  
  
Nordkapp kommune ved kulturskolen har siden oktober 2017 planlagt gjennomføring 
av besøk til Kargopol i mai 2019. Nordkapp kulturskole har i samarbeid med 
Perleporten Kulturhus planlagt og forberedt et program for vennskaps- og 
samarbeidskonsert i Arkangelsk og Kargopol.  
 
Som det fremkommer av erklæringen om vennskap og samarbeid mellom kommunene 
så er kulturprosjekter som «To Russia with love» med på å utvikle gode relasjoner 
mellom ulike land og kulturer. Rådmannen vurderer at det er gode muligheter for å 
oppnå eksterne samarbeidspartnere og finansiering til prosjektet.  
 
Vedlegg 
1 Erklæring om vennskap og samarbeid 2002 
2 Prosjektskisse "To Russia with love" - 2019 

Videre fremdrift  
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Nordkapp kulturskole planlegger tur til Russland i mai 2019 der det skal være med 
omkring 20 kulturskoleelever, i tillegg til reiseledere (foresatte) og lærere. 
 
I utgangspunktet planlegges det å ha med barnekoret BALUBA som «plattform» for det 
som kulturskolen skal bidra med. Videre planlegges det å ha med noen 
instrumentalelever og lærere som «komp» til koret, samt å ha med noen elever fra 
visuelle kunstfag.  
 
Arbeidet med å planlegge, øve inn og forberede programmet til turen vil strekke seg 
over hele skoleåret med ukentlige øvelser og møter. 
 
Arbeidsinnsatsen fra kulturskolelærerne vil være på 5 t/u i 38 uker, 190 timer fordelt 
over hele skoleåret i form av ukentlige øvelser og øvingshelger. Dersom en legger til 
grunn timepris på kr. 750 tilsvarer dette en kommunal egenandel på kr. 142.500,- som 
allerede er finansiert gjennom budsjetterte lønnsutgifter ved Nordkapp kulturskole.  
 
I budsjettutkastet i prosjektskissen er det budsjettert med finansiering fra Nordkapp 
kommune på kr. 420.000. Dette medfører at prosjektet per nå har behov for bevilgning 
på kr. 280.000 for å kunne realiseres. Videre er det budsjettert med finansiering på kr. 
350.000 fra Barentssekretariatet og kr. 100.000 fra andre bidragsytere. Dersom en 
oppnår mer ekstern finansiering til prosjektet, vil behovet for bevilgning fra Nordkapp 
kommune reduseres tilsvarende.  
 
Perleporten Kulturhus har de siste to årene gjennomført samarbeidsprosjekter mot 
Russland og er planlagt å levere prosjektledelse i prosjektet «To Russia with love». 
Prosjektskissen er utarbeidet av Perleporten Kulturhus i samarbeid med Nordkapp 
kulturskole. Rådmannen vurderer at det ikke er ressurser i kulturadministrasjonen eller 
ved Nordkapp kulturskole til å utføre prosjektledelse. 
 
 
Vedlegg  
 

- Prosjektskisse «To Russia with love – 2019»  
- Erklæring om vennskap og samarbeid mellom Nordkapp kommune, Norge og Kargopol 

kommune, Russland 
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Prosjektskisse 
 
Tre nasjoner; Norge, Russland og Sør Afrika skal møtes og være sammen over en uke for 
å jobbe frem og lage en vennskapskonsert mellom barn og unge og voksne. Konserten 
skal utvikle nye musikkuttrykk og farges av de tre respektives kultur og tradisjoner 
gjennom denne musikken. 
 
 
 
Visjon: 
 

 ”Music breaking boarders”; 
Musikalsk vennskapsamarbeid over landegrensene i dag og i fremtiden. 
Kunnskap og kulturforståelse. Fredsarbeid mellom nasjoner for fremtiden. 
Kulturnæringsutvikling. 

 
 
Målsetting: 
 

 Bevare og utvikle vennskap og samarbeid. 
 Bruke musikken som en felles uttrykksform på tvers av kulturskiller. 
 Avmystifisere og utvikle gjensidig forståelse gjennom kunnskapsformidling 

knyttet tett opp til konkret samhandling. 
 Styrke opplevelsen av fellesskap. 
 Mestring og økt selvbevissthet. 
 Etablere varige nettverk og initiere fremtidige utviklingsprosjekt. 
 Aktivisere media for å styrke prosjektideen innad og vise utad hvordan ulike 

kulturer kan møtes i tillitsfull nærhet. 
 
Deltakere: 
Barnekor, kulturskoleelever, kulturskolelærere, musikere fra Honningsvåg. 
Brassbandmedlemmer fra Johannesburg, Sør Afrika 
Proffesjonelle musikere / Fargespillskapere - Ole Hamre og Gabriel Fliflet 
Politisk og administrativ ledelse fra Nordkapp kommune 
Perleporten Kulturhus 
 
 
 
Hvorfor Kargopol/Arkangelsk? 

 Overordnet vennskaps- og samarbeidsavtale mellom Nordkapp kommune og 
Kargopol i Russland - underskrevet mars 2002. 

 I flere år har kulturskoleelever  og kulturskolelærere/musikere fra Nordkapp 
kommunes vennskapskommune Kargopol , besøkt oss. Tiden er inne og kanskje 
overmoden for gjenvisitt. 

 Vi planlegger gjenvisitt i Russland, Arkangelsk /Kargopol mai 2019.  
 Vi vil bringe alle involverte deltakere beskrevet ovenfor, samt administrativ og 

politisk ledelse med til Russland med disse planene 
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Hvorfor Alexandra, Johannesburg – Sør Afrika? 

 Honningsvåg Skolekorps store internasjonale prosjekt ”Bryt grenser” som startet 
i 1994, viser lenken til Sør Afrika. Denne forbindelsen er fremdeles sterk i vårt 
lokalsamfunn. Siden 1998 da Nordkapp kommune hadde besøk fra Sør-Afrika, 
har vi snakket om å jobbe med videreføringen. Nå er tiden kommet da 
motivasjonen, engasjementet og mulighetene er til stede – dog i en enda større 
form og med flere deltakere. Lille internasjonale Nordkapp kommune kan gjøre 
de virkelig store prosjektene!  

 
 

 
 
 

Hvorfor Honningsvåg/Nordkapp? 
 

Vi er en internasjonal kommune! 
Vi har kompetansen! 
Vi har motivasjonen! 

Vi har stå-på-viljen, idealismen og et snev av galskap! 
Vi har mulighetene! 
Vi har nettverket! 

Vi har gleden! 
Vi har musikken! 
Vi har kulturen! 

 
 
 
 
 
Beskrivelse 
 
Nordkapp Kulturskole (Nordkapp kommune) i samarbeid med Perleporten Kulturhus 
planlegger og forbereder program for stor vennskap- og samarbeidskonsert i 
Arkangelsk/ Kargopol mai 2019.  
Arbeidet og planleggingen er i gang allerede fra forsommeren/mai, og fra høsten 2018 
legges dette inn i planene for skoleåret 2018/2019 i kulturskolen i Nordkapp. 
 
Parallelt jobbes det i Sør Afrika, Bergen og Russland med samme formål – vennskap og 
kontakt over landegrenser og en gjenvisitt fra vennskapskommunen Nordkapp skal 
endelig skje i Kargopol, Russland i 2019! 
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Kort foreløpig programskisse og innhold for dagene: 
 
1. 
Faglig/ musikalsk/sosialt: 

 Konsert  - innøving over flere dager ( 3-4 øvingsdager) og konserter i 
Arkangelsk og Kargopol i mai 2019. 

 Musikalske og sosiale vennskapsbånd mellom alle aldersgruppene knyttes. 
 Videreutvikle det musikalske aspektet. Nye kontakter. 

 
2. 
Besøk og utflukter: 

 Utvikle nettverk – både musikalsk, sosialt, administrativt og næringsmessig. 
 Utvikle næringsideer og samarbeidsmuligheter. 

 
3.  
Relevante treffpunkt og møter for administrativ og politisk ledelse. 
 
4. 
Ordfører vil være kommunens øverste representant. 
 
5.  
Grande finale og stor konsert i Kargopol og Arkangelsk!  
 

 
Budsjettutkast 
Det er vurdert både busstransport hele veien, og fly fra Alta-Arkangelsk. I 
budsjettutkastet tas det utgangspunkt i flyreise. Bussreise vil bli noe billigere, men vil gå 
over 3 dager hver vei. 
 

Utgifter  
Reise 30 pers 265 000 
Opphold (30 pers) 115 000 
Reise/opphold S-A/Honningsvåg 100 000 
Kunstnerisk ledelse (Nordkapp Kulturskole) 140 000 
Prosjektledelse/ administrasjon/organisering (Perleporten 
Kulturhus) 100 000 
Eksterne musikere (honorar) 60 000 
Arrangement/komponering 40 000 
Visum/ev andre utgifter 50 000 
SUM 870 000 
  
Finansiering  
Nordkapp Kommune 420 000 
Barentssekretariatet 350 000 
Andre 100 000 
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SUM 870 000 
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Sensitivity: Internal

Nordkapp kommune  Simon Pind Jessen 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 65/18 11.09.2018 

  

Minikonkurranse for disponering av Rådhusplassen i Honningsvåg  

  

Rådmannens innstilling 
Arealdisponeringen av Rådhusplassen legges ut på minikonkurranse stilet til tre 
potensielle leverandører med fire ukers svarfrist. Vedlagte konkurransegrunnlag legges 
til grunn for minikonkurransen. 
 
Finansiering av tiltaket gjøres ved regulering av driftsbudsjettet. 
 
  
Bakgrunn  
Formannskapet vedtok i møte 28.06.2018 at «Rådmann utreder muligheter for fremtidig 
disponering av arealet foran rådhuset for lek og aktiviteter. Saken bør prioriteres». 
 
Anbefaling  
På bakgrunn av dette vedtaket anbefales det å legge områdets arealdisponering ut på 
minikonkurranse. Anskaffelsen gjennomføres som minikonkurranse da verdien på den 
anslås å ligge på under 200.000 kr 
 
Videre fremdrift 

- Konkurransegrunnlaget sendes til minst tre tilbydere 
- Svarfrist: 4 uker fra utsendelse 

 
 
Vedlegg 
1 Konkurransegrunnlag Honningsvåg rådhusplass 
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Minikonkurranse for disponering av Rådhusplassen i Honningsvåg 
Oppdraget gjelder 

- En helhetlig, universell utformet og detaljert arealdisponering av rådhusplassen. Denne 
må ta høyde for 

o At plassen skal være en attraktiv offentlig plass hele året 
o At plassen inngår i skolens uteareal 
o Lokaliseringen i forhold til Rådhuset, skolen og samfunnshuset TURN inkludert 

svømmebasseng og Ungdommens Hus 
o Rådhusplassens tradisjonelle og historiske bruk 

Bakgrunnsinfo og stikkord  

Det skal igangsettes arbeid med sentrumsplan. Prosjekteringen av rådhusplassen er bestemt tatt 
ut og gjennomført som et adskilt prosjekt av hensyn til ønsket fremdrift. De følgende fem 
punktene bør inngå i arealdisponeringen: 

1. Rådhusplassen – byens viktigste plass 
I Honningsvåg sentrum har vi av offentlige plasser kun Rådhusplassen, 
Honningsvåg torg og Parken. Rådhusplassen er den største av offentlige plasser 
og vi ønsker å utvikle den videre. Kartutsnitt og bilder er vedlagt.  

2. Tradisjonell og historisk bruk 
a. Lekeområde i skoletid og fritid 
b. Skøytebane på vinteren 
c. Byens offisielle flaggstangområde   
d. Lokalisering for byens julegran 
e. Lokalisering for VM i linestampkast under Nordkappfestivalen  
f. Lokalisering for en av Norges 100 vernede telefonkiosker 
g. Skatepark 
h. Fyrverkeri  

3. Nordkapp som kulturkommune 
a. Mangfoldig festivaltilbud, deriblant Nordkapp Filmfestival og Nordkapp festivalen 
b. Mangfoldig musikkscene med flere aktive kor og korps 

4. Nordkapp som turistkommune 
a. Rådhusplassens funksjon i forhold til vertskapsrollen til kommunen  
b. Lokalisering nær kirken - kan ses i sammenheng med kanalisering av turister via 

Sjøgata og Storgata. 
5. Skilt og lyskonsept 

a. Vurdere profilering av Nordkapp kommune med attraksjoner, severdigheter, 
kulturminner med videre 
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Kartutsnitt av nærområde og et zoom inn på Rådhusplassen 
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Rådhusplassen sett fra Rådhuset med Skolen og Kirken i bakgrunnen.  Inngang til Ungdommens Hus ses ytterst til høyre i 
bildets mellomgrunn. Det har inntil nylig vært lekeapparater mot venstre rett bak de to flaggstenger ytterst til venstre. 
Skøytebane har vært etablert vinterstid på midten av plassen. Telefonkiosken i periferien av Rådhusplassen mot skolen er 
vernet og stedsfestet av Riksantikvaren 

 

 

Rådhusplassen sett fra haugen foran kirken. Hovedinngang til TURN i forgrunn til venstre. 

104



Sensitivity: Internal

Nordkapp kommune  Jørgen Kaasen Engen 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 66/18 11.09.2018 
   

  

Fotballøkke i Nordvågen  

Rådmannens innstilling 
  
Formannskapet vedtar etter fullmakt gitt av kommunestyret 19.juni 2018, at det  bygges 
fotballøkke i Nordvågen, på tomt GNR/BNR 6/27-6 ved Nordvågen AS.  
 
Forutsetning for vedtak er at festekontrakten holdt av Nordvågen Industri og Utleie på 
gitt tomt blir slettet.  
 
  
 Bakgrunn  

Fotballbinge i Nordvågen skal gjennombygges etter at den ble fjernet fra Nordvågen 
barnehage for 3 år siden. Til dette formålet har Kommunestyret avsatt midler i 
investeringsbudsjettet for 2018, kr 600 000. 

Anlegget må gjenopprettes så snart om mulig for å kunne beholde tilskudd til 
idrettsanlegg gjennom spillemiddelordningen, mottatt av Nordkapp kommune. 

Det har vært en diskusjon om plassering av gjennombygd anlegg. Opprinnelige 
plassering visste seg å være uheldig grunnet konflikt med lekeplassen i barnehage. 

Det var derfor planlagt å lokalisere fotballøkke tvers over veien på GNR/BNR 6/27/6. 
Det var oppnådd enighet med tomteeier Nordvågen AS om at kommunen kunne 
disponere tomten vederlagsfritt. 
 
Deler av tiltenkt tomt er festet av Nordvågen Industri og Utleiebygg. Dette feste må 
slettes før ny festekontrakt kan inngås.  
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Sensitivity: Internal

 
Søknad Statens Vegvesen 
 
Det er også sendt søknad til Statens Vegvesen om dispensasjon til etablering av 
fotballøkke. Statens Vegvesen har med hjemmel i vegloven §30 gitt, dispensasjon fra 
byggegrensen mot Fv. 173 for å bygge fotballøkke på gnr. 6 bnr. 27 i Nordkapp 
kommune.  
 
Det inngikk følgende vilkår i dispensasjonen: 
 

1. Tiltaket skal være i tråd med situasjonsplan som er vedlagt i søknad. 
 

2. Avstanden fra fotballbingen (inkludert takutspring) til senterlinjen på Fv. 173 skal være 
minst 7,7 meter. 

 
3. Dersom tiltaket medfører endringer i tilknytning til eiendommens adkomstforhold, må 

det fortsatt være opparbeidet tilstrekkelig areal til å kunne snu på egen eiendom slik at 
rygging ut på offentlig veg unngås. Siktkrav til eiendommens avkjørsel må ivaretas. 

 
4. Tiltak må ikke brukes til andre formål enn det dispensasjonen gjelder. 

 
 

5. Grenseverdiene for støy og luftkvalitet i Klima- og miljøverndepartementets rundskriv T-
1442 og T-1520 må tilfredsstilles. 

 
6. Det kan ikke kreves erstatning for skader og ulemper som følge av at 

bygningen/innretningen ligger nær Fv. 173. 
 

 
7. Arbeidet må være påbegynt innen tre - 3 - år fra dispensasjonen er gitt, ellers faller 

dispensasjonen bort. 
 
 
Arbeidet kan ikke settes i gang før andre nødvendige tillatelser er gitt. 
 
Begrunnelse gitt for vedtaket var at byggegrensene skal ivareta trafikksikkerheten, 
vedlikehold og drift av vegnettet, arealbehov ved en eventuell utvidelse av vegen, og 
miljøet på eiendommene langs vegen. 
 
 
Brukermøte i Nordvågen 
 
02/08-2018 ble det foretatt et brukermøte i Nordvågen der følgende var tilstede: 
 
Lill-Tove Hansen - Nordvågen Idrettslag 
Jan Ole Mikalsen og Aina Nylund - Nordvågen Samfunnshusforening 
Trond Nilsen, Odd Magne Nylund, Rolf Arne Nikolaisen - Fotballløkkas venner 
Børge Brattli - Nordkapp Idrettsråd 
 
Brukerne hadde et sterkt ønske om å plassere fotballøkka ved Nordvågen AS, for å 
kunne skape et naturlig samlingspunkt for aktivitet i Nordvågen. Brukerne frontet 
forslag om sidevanger m/nett og en fullstendig innkapslet bane for riktig sikkerhet.  
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Sensitivity: Internal

 
Vurdering av næringsarealer 
 
Det ble sendt en forespørsel til Kommuneplanlegger om en vurdering av bruk av 
næringsarealer og søknad om dispensasjon til bruk i friområdet ifm. bygging av 
fotballøkke i Nordvågen. 
 
Gjennom en epost datert 21/08-2018 gav kommuneplanlegger følgende kommentar: 
 
«Gjeldende område omfattes av formål «Bebyggelse og anlegg» i kommuneplanens 
arealdel. Området er ikke omfattet av egen reguleringsplan. Det er planavdelingens 
vurdering at med bakgrunn i arealplanens formål, og tiltakets omfang, er det ikke 
påkrevet med egen regulering for tiltaket.» 
 
  
Anbefaling  
 
Det anbefales at et fremtidig anbud legger vekt på pris, mengde vedlikehold og 
leveransetid. 
 
Det anbefales at størrelsen på fotballøkka settes til en maksgrense på 10x15m for å 
holde seg innenfor tomtegrensene, og at en fremtidig anbudsrunde setter krav om 
dette. 
 
Det anbefales at en kommunal saksbehandler følger opp brukerne for å få fram ønsker 
på infrastruktur rundt fotballøkka, samt klargjøre ansvar rundt vedlikehold på dette. 
 
 
Videre fremdrift 
 
Videre fremdrift forutsetter at Nordvågen AS aktivt jobber for å få slettet nåværende 
festekontrakt.  
 
Videre fremdrift forutsetter en avklaring av struktur på eierforhold, bruk og 
vedlikeholdskostnader i fremtiden. Her må det vurderes om eventuell infrastruktur (i 
form av nett/benker/sykkelstativer ol.) skal være en del av prosjektet. 
 
Rådmannen anbefaler gjennomførelse av prosjektet som totalentreprise.  
 
Størrelsen på anskaffelsen/anslått verdi for kontrakten for selve fotballbingen tillater å 
gjennomføre mini-konkurranse der tre potensielle leverandører bes om pris. 
 
 
Kartutsnitt  
 
Kartutsnitt av fotballøkke ved Nordvågen AS. Størrelse 10x15m inkl. 0,5m 
sikkerhetsbuffer. 
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Sensitivity: Internal

Nordkapp kommune  Vera Iversen 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 67/18 11.09.2018 

  

Orientering om reasfaltering i 2018 

  

Rådmannens innstilling 
  
 Endringene i reasfalteringsprosjektet tas til orientering. 
 
  
 Bakgrunn  
 
I hht Vegvedlikeholdsplan 2018 – 2021 skal Elvebakken (Storbukt), Kirkegata (gammel 
del) og Sykehusveien reasfalteres i 2018, totalt investeringsramme er på kr. 1 000 000. 
 
I tillegg er kr 500 000 bevilget til asfaltering av resten av Turngata, etter fullført VA-
prosjekt. 
 
Saksopplysninger 
 
Grunnet at det er samme type arbeid alle reasfalteringsoppdrag lyst ut på doffin.no 
samlet i ett prosjekt, med totalramme på kr 1 500 000. 
I anbudet ble Sykehusveien erstattet av Prestebakken, da tilstanden på Prestebakken 
er kraftig forverret etter siste vintersesong. Prestebakken har høy belastning og større 
trafikk enn Sykehusveien. I tillegg ble Klubbveien lyst ut pga. sterkt forverret tilstand. 
Anbudet forutsatt justeringer av arbeidsmengden. 
I anbudet ble det forespurt reasfaltering av: 

1. Elvebakken 
2. Prestebakken 
3. Klubbveien 
4. Turngata 

2 anbud er mottatt, begge er innenfor total ramme på kr 1 500 000.  Oppdraget er tildelt 
Nord Veg og Anlegg AS. Entreprenør har vært på befaring og utført kontrollmålinger i 
forhold til justeringer.  
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Sensitivity: Internal

Grunnet forverret tilstand foreslås reasfaltering av Laksefjordgata (780 m2). Turngata 
er da ikke prioritert. 
 
Årsaken til at hele turngata ble tatt inn med en ekstrabevilgning av formannskapet i juni 
2018, var at det pågikk arbeider i gaten, og at man ville slippe riggkostnader om man 
asfalterte hele gaten nå. To dager før vedtaket, avsluttet entreprenøren slitt arbeid i 
Turngata, og forutsetningen for vedtaket falt bort. Man kan velge å ikke utvide den 
ekstraordinære rammen, og da ikke asfaltere Laksefjordgata i 2018, eller man kan 
asfaltere resten av Turngata uansett. Da må Laksefjordgata vente på sin tur i hht. 
Vegplanen.  
 
Oppsummert er det gjort følgende endringer i opprinnelig prioritering: 

1. Elvebakken (som planlagt), 1000 m2 
2. Klubbveien (planlagt 2020), 1000 m2 
3. Kirkegata gammel del (planlagt 2018, justeringer i arealet), 900 m2 
4. Prestebakken (planlagt 2021), 1200 m2 
5. Laksefjordgata, 780 m2 
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Nordkapp kommune  Raymond Robertsen 
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Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 10/18 11.09.2018 
   

  

Utbetaling Grønn konsesjon Nordkapp kommune  

Bakgunn 

I hht. Prop. 1 S (2013-2014), Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014) og senere vedtak i Stortinget, ble 
det vedtatt å utbetale midler til kommunene i forbindelse med tildeling av tillatelser til 
lakseoppdrett i tildelingsrunden 2013. Det ble fastsatt at kommunene i stedet for et 
forhåndsfastsatt beløp skulle tildeles en andel på 40 pst. av de totale inntektene. For de 30 
konsesjonene med et fast vederlag på 10 mill. kroner vil kommunenes andel fortsatt utgjøre 4 
mill. kroner. De resterende 15 oppdrettstillatelsene skal tildeles etter en lukket budrunde. 
Dersom inntektene per konsesjon blir større i denne auksjonen, vil kommunene få en større del 
av gevinsten enn forslaget i Gul bok 2014.  
Vedtaket sier at vederlaget fordeles med et likt beløp per tillatelse i de kommunene der 
tillatelsen lokaliseres. Dersom tillatelsen knyttes til lokaliteter i mer enn én kommune, fordeles 
beløpet likt mellom de aktuelle kommunene. Tillatelser med fastsatt lokalitet per 1. november 
2014 legges til grunn. Dersom det etter dette gjenstår tilsagn om tillatelser som ikke har fastsatt 
lokalitet, holdes kommunens andel tilbake i påvente av avklaring. 
 
Videre sier Nærings- og fiskeridepartementet i sitt brev av 2.april 2014 følgende: 
 
«Dette betyr at alle inntektene fra tildelingsrunden, både fra fastpris og lukket budrunde, blir 
summert. Dersom alle tillatelsene blir tildelt vil det totale vederlaget fra tildelingsrunden bli ca. 
1,204 milliarder kroner. Kommunene der tillatelsene etableres får 40 pst. av det totale 
vederlaget, om lag 481 millioner kroner, fordelt med likt beløp per tillatelse (ca. 10,75 millioner 
kroner). Det innebærer at dersom en tillatelse kun etableres i én enkelt kommune, vil denne 
kommunen få ca. 10,75 millioner kroner, og det uavhengig av hvor mye som er betalt for den 
aktuelle tillatelsen.» 
 
Grieg Seafood har søkt, og fått tillatelse for en grønn konsesjon på Sarnes. Dette medfører at 
Nordkapp kommune har kommet inn under denne ordningen, og har rett på utbetalingen som 
er fastsatt av sentrale myndigheter. 
 
Nordkapp kommune har i løpet av sommeren fått utbetalt kr 10,75 millioner til sin konto. Disse 
midlene er ikke budsjettert, og vil tatt med i forbindelse med siste budsjettregulering i 2018. 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i brev til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 
av 18. januar 2018 konkludert med følgende som hovedregel for hvordan ulike inntekter knyttet 
til havbruk i kommunene skal føres: 
 

1. Midler fra Havbruksfondet skal ut fra KRS 4 føres i driftsregnskapet 
2. Midler fra Grønne konsesjoner skal ut fra KRS 4 føres i investeringsregnskapet 

 
Fylkesmannen i Finnmark har på forespørsel fra Nordkapp kommune bekreftet at slik praksis 
også vil gjelde for kommunene i Finnmark.
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Vedtak om utbetaling av midler til kommunene IFM tildeling av tillatelser til 

lakseoppdrett - tildelingsrunden 2013  

 

Vi viser til Prop. 1 S (2013-2014), Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014) og senere vedtak i Stortinget 

om utbetaling av midler til kommunene i forbindelse med tildeling av tillatelser til 

lakseoppdrett i tildelingsrunden 2013. 

Fiskeridirektoratet har i brev fra Nærings- og fiskeridepartementet, datert 1.12.2014, fått i 

oppdrag å gjennomføre utbetalingen av midlene til kommunene i tråd med de føringer som 

følger av Stortingsbehandlingen. 

Fordelingen av vederlaget er beskrevet i Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014): 

Regjeringen foreslår at kommunene i stedet for et forhåndsfastsatt beløp skal tildeles en andel 

på 40 pst. av de totale inntektene. For de 30 konsesjonene med et fast vederlag på 10 mill. 

kroner vil kommunenes andel fortsatt utgjøre 4 mill. kroner. De resterende 15 

oppdrettstillatelsene skal tildeles etter en lukket budrunde. Dersom inntektene per konsesjon 

blir større i denne auksjonen, vil kommunene få en større del av gevinsten enn forslaget i Gul 

bok 2014.  

Regjeringen foreslår at vederlaget fordeles med et likt beløp per tillatelse i de kommunene der 

tillatelsen lokaliseres. Dersom tillatelsen knyttes til lokaliteter i mer enn én kommune, fordeles 

beløpet likt mellom de aktuelle kommunene. Tillatelser med fastsatt lokalitet per 1. november 

2014 legges til grunn. Dersom det etter dette gjenstår tilsagn om tillatelser som ikke har 

fastsatt lokalitet, holdes kommunens andel tilbake i påvente av avklaring. 

I brev fra Nærings- og fiskeridepartementet, datert 2.04.2014, vedrørende Vederlag for «grønne 

konsesjoner» til lakseoppdrett – kommunens andel slås det fast at: 
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2 

 

 

 

Dette betyr at alle inntektene fra tildelingsrunden, både fra fastpris og lukket budrunde, blir 

summert. Dersom alle tillatelsene blir tildelt vil det totale vederlaget fra tildelingsrunden bli 

ca 1,204 milliarder kroner. Kommunene der tillatelsene etableres får 40 pst. av det totale 

vederlaget, om lag 481 millioner kroner, fordelt med likt beløp per tillatelse (ca 10,75 millioner 

kroner). Det innebærer at dersom en tillatelse kun etableres i én enkelt kommune, vil denne 

kommunen få ca 10,75 millioner kroner, og det uavhengig av hvor mye som er betalt for den 

aktuelle tillatelsen.  

Blir tillatelsen etablert i mer en én kommune, blir vederlaget fordelt likt mellom de aktuelle 

kommunene. Det betyr at dersom en tillatelse etableres i for eksempel tre kommuner, får hver 

av disse kommunene ca 3,6 millioner kroner (10,75 mill kr. / 3 kommuner). Hvor mange 

lokaliteter tillatelsen knyttes til i hver kommune er uten betydning. Lokaliteter som er 

tilknyttet tillatelsen per 1. november 2014, blir lagt til grunn for å bestemme 

kommunetilhørighet. 

I brev fra Nærings- og fiskeridepartementet datert 14.11.2016 vedrørende utbetaling av 

midler til kommunene i forbindelse med tildelingsrunden 2013 lakseppdrett  henviser NFD til 

RNB 2015:   

"Nærings- og fiskeridepartementet behandler klager på tildelingen av de resterende ti 

tillatelsene. Endelig tildeling og innbetaling av vederlag for disse tillatelsene vil skje i 

2015. Lokalitetstilknytninger per 1. november [2015] legges til grunn for fordelingen av 

midler mellom kommunene. Dersom tilsagnet om tillatelse ikke er knyttet til en lokalitet 

ved denne dato, fordeles midlene for den aktuelle tillatelsen når tilsagnet blir knyttet til en 

lokalitet [vår understreking]." 

 

Fra tildelingsrundens gruppe B er alle tillatelsene tildelt og vederlag utbetalt til kommunene. 

Mens det for gruppene A og C fortsatt gjenstår et lite antall vederlag for utbetaling. 

 

Nedenfor følger en oversikt over fordelingen av kommunens andel av vederlaget som 

tilfaller de forskjellige kommunene, basert på fordeling av tillatelser på lokaliteter som ble 

tildelt: 

 

 

 Tillatelsesnummer: Lokalitetsnummer 

Lokalitetsnavn 

Kommune: Andel 

vederlag: 

Utbetaling: 

Gruppe A     

1 F-NK-42 15462 Sarnes Nordkapp 1/1 10 703 000 

2 T-G-13 11332 Myrlandshaug Gratangen 1/1 10 703 000 

3 T-I-0021 Kleiva Fiskefarm AS Ibestad 1/1 10 703 000 
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Etter dette skal utbetalingen til de respektive kommunene hvor tillatelsene fra 

tildelingsrunden 2013 fordeles slik: 

 

Kommune Utbetaling kr 

Nordkapp 10 703 000 

Gratangen 10 703 000 

Ibestad  10 703 000 

Totalt  32 109 000 

 

Utbetalingene skjer fra Fiskeridirektoratets bankkonto til bankkonto oppgitt av den enkelte 

kommune 

 

 

Med hilsen 

 

 

Anne B. Osland 

seksjonssjef  

 Anita Nygård Reistad 

 seniorkonsulent 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift 
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Mottakerliste: 

Gratangen kommune Postboks 23 9471 GRATANGEN 

Ibestad kommune Kopparvika 7 9450 HAMNVIK 

Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG 

 

 

Kopi til: 

Gratanglaks AS Kystkulturveien 1747 9470 GRATANGEN 

Grieg Seafood Finnmark AS Postboks 1053 9503 ALTA 

Kleiva Fiskefarm AS Andørjaveien 1720 9455 ENGENES 
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