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Nordkapp kommune  Vegard Juliussen 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Fast utvalg for plansaker   

  

Områderegulering Nordkapp-halvøya - 1. gangs politiske behandling av justert 
planforslag  

  

Rådmannens innstilling 
Endret forslag til Områderegulering Nordkapp-halvøya av 19. februar 2019 sendes på høring 
og legges ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen settes til 8.april 2019. 
 
Endringene i innstillingen er at friområdet o-GF1 og parkerings- og trafikkanleggene o_SPA1, 
o_SKV1 samt o_SKV2 endres fra «offentlig eierskap» til «privat eierskap, slik det var foreslått i 
forslag av 4.januar 2018, og er gjeldende i eksiterende plan». Endringene er som følger: 
  
 

 Kollektivanlegg o_SKV1 og o_SKV2 reguleres til privat eierskap og benevnes SKV1 og 
SKV2 

 Parkeringsområde o_SPA1 videreføres som privat eierskap og benevnes SPA1 
 Friområde o_GF1 reguleres til «Friområde» under hovedformål «Grønnstruktur» og til 

privat eierskap og benevnes GF1 
 

 
  
 

Bakgrunn 
Fast utvalg for plansaker ble i møte 10.05.2016 orientert om en planløsning for Nordkapp-
platået. Oppstart av planarbeidet ble kunngjort 24.06.2016 samtidig med at forslag til 
planprogram ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. 

Planprogrammet er lagt til grunn for utarbeidelse av planforslag som ble vedtatt sendt på høring 
04.01.2018. Høringsfristen ble satt til 02.03.2018. Saken ble fremmet for Fast utvalg for 
plansaker til 1. gangs politiske behandling 05.06.2018, der utvalget vedtok å utsette saken.  

Med bakgrunn i innkomne innspill fra planforslag av 4.januar 2018, inviterte rådmann fast 
utvalg for plansaker til et arbeidsmøte 15.05.2018. Der ble det lagt opp til diskusjon rundt 
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presenterte problemstillinger som gikk på hvordan planens formål om økt lokal og regional 
verdiskaping best kan oppnås. Endringene var av såpass omfang at det ble anbefalt at justert 
områdeplan ble send ut på ny høring, med nye frister. Disse endringen var:  
 

 Tilrettelegging av tursti til Tunes tas ut av planen  
 Offentlig parkering o_SPA2 reduseres og arealformål endres  
 Lagerbygning BL1 tas ut av planen  
 Parkering Hornvika o-SPA3 tas ut av planen  
 Parkeringsområde SPA1 gjøres offentlig  
 Utvidelse av eksisterende bygg BN1  

 

Saken ble behandlet i planutvalget 28.06.2018, der selve planbeskrivelsen ble påført et 
oppsummeringskapittel (kapittel 9) hvor bakgrunn for foreslått erverv av arealene behandles. 
Plan- og bygningslovens kapittel 12 forutsetter at mål og hensikt er formulert. Kommunens 
konkrete mål bør fremgå av plandokumentene slik det ble gjort i kapittel 9 i planbeskrivelsen.  

Nytt planforslag ble vedtatt 28.juni 2018, sendt på høring, og lagt ut til offentlig ettersyn med 
frist for innspill 2. september 2018. Finnmarkseiendommen og Rica/Scandic ble innvilget utsatt 
frist til 19. september etter søknad. 

Følgende har sendt inn innspill: 

Nordkapp og omegn turlag; Cape Fish; Nordkapp Caravan og Camping; Midnattsol Camping; 
Base Camp North Cape; Finnmark Fylkeskommune; Fredrik Bull; Fylkesmannen i Finnmark; 
Hurtigruten; 71 grader nord; NHO reiseliv; Jan Olsen; Knut Bjørn Lindkvist; Mona Haug; 
Nordkapp Arbeiderparti; Avinor; Nordkappferie; Statens vegvesen; Visit Nordkapp; Tore Fosse; 
Uteliv Nordkapp; Fefo; Rica/Scandic  

Resyme av relevante innspill er presentert ok kommentert i vedlegg til denne saken. Alle 
innspill er i sin helhet tilgjengelige på kommunens hjemmeside:  

Høring planforslag av 4.januar 2018: 

http://www.nordkapp.kommune.no/hoeringsinnspill-omraaderegulering-
nordkapphalvoeya.6098592-2925.html 

Høring planforslag av 28.juni 2018 

http://www.nordkapp.kommune.no/omraaderegulering-nordkapp-halvoeya-innspill-2-gangs-
hoering.6144461-2925.html 

 

Utgangspunktet er eksisterende plan og eierform 
Nordre del av Nordkapplatået omfattes i dag av «Reguleringsplan for Nordkapp» som ble 
vedtatt 02.05.2000. I reguleringsbestemmelsene til eksisterende plan står det at formålet med 
planen er  

«Å legge forholdene til rette for fortsatt bruk av den nordre delen av Nordkapplatået til 
turistanlegg og turistområde».  

Videre står det at området er delt inn i to hovedformål: Byggeområde, turistanlegg B og 
spesialområde SP. Spesialområdet er delt inn i flere underformål. Selve Nordkapphallen med 
areal for en rimelig utvidelse er regulert til "Byggeområde -turistanlegg". Globusen ute på 
platået er regulert til "Kulturelt bevaringsområde". Platået fra parkeringsplassen/barn av jorden 

http://www.nordkapp.kommune.no/hoeringsinnspill-omraaderegulering-nordkapphalvoeya.6098592-2925.html
http://www.nordkapp.kommune.no/hoeringsinnspill-omraaderegulering-nordkapphalvoeya.6098592-2925.html
http://www.nordkapp.kommune.no/omraaderegulering-nordkapp-halvoeya-innspill-2-gangs-hoering.6144461-2925.html
http://www.nordkapp.kommune.no/omraaderegulering-nordkapp-halvoeya-innspill-2-gangs-hoering.6144461-2925.html
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monumentet og nordover er regulert til "Opparbeidet turistområde»1. Hele den øvrige delen av 
området er regulert som "Friluftsområde" (ligner dagens LNFR). Den delen av veien som inngår 
i planområdet er regulert til "Offentlig trafikkområde'', mens veien fra og med 
oppstillingsplassen ved billettkioskene og videre fram til hallen er regulert til "Privat vei". 
Tilsvarende er nåværende parkeringsplass for busser og biler regulert til "Privat parkering". 

Formålene i ny plan 
Formålene er presentert i planforslagets planbeskrivelse kapitlene 6 og 9. Der heter det blant 
annet:  

Nordkapp er viktig for kommunens identitet og næringsliv. Det framgår av 
planprogrammet at det er et mål for planleggingen at det skal tilrettelegges for økt 
verdiskapning og skape mest mulig forutsigbare rammer for brukerne av området. Fra 
kommunens side er det videre ønskelig at planen bidrar til økt offentlig kontroll 
med/styring av området, både i forhold til tilgjengelighet, parkering, opparbeidelse, 
utbygging og bruk av området.  

Offentlig tilgjengelighet til utmarka rundt Nordkapphallen sikres gjennom offentlig 
eieform. 

I planen av 28.juni 2018 forsøkes dette fulgt opp først og fremst ved at det legges til rette for at 
dagens aktivitet kan videreføres ved å sikre at Nordkapp-platået kan videreføres som attraktivt 
reisemål. Det fremgår av beskrivelsen at det er et mål at kommunen må sikres innsyn i 
inntektene og anvendelsen av midlene fra løyvet. Beskrivelsen nevner videre at regulering til 
offentlig eierskap gir kommunen muligheter for selv å forestå innkreving og forvalting av 
midlene av løyvet.  

Det samme gjelder for områdene for trafikkavvikling. Parkering og trafikkavvikling skal utformes 
på en måte som maksimerer nytten for lokalsamfunnet. Det er viktig at kommunen har mulighet 
til å påvirke turiststrømmen slik at belastning på vei, parkering og utmark er forsvarlig. I 
planbeskrivelsen av 28.juni 2018 begrunnes behovet for offentlig kontroll ved at kommunen 
som samfunnsaktør har som oppgave å veie ulike interesser opp mot hverandre for å finne en 
god og helhetlig løsning under demokratisk kontroll. 

Problemstillinger rundt planforslag av 28.juni 2018 

Fra privat til offentlig eierskap 

Reguleringsplaner griper i utgangspunktet ikke inn i eksisterende virksomheter. Ordinært vil 
rettsvirkningen av planen først og fremst knytte seg til gjennomføring av nye tiltak, men 
planbestemmelsene kan også innebære at en virksomhet får skjerpede krav og nærmere 
rammer. Dersom det er behov for å endre bestående forhold, kan planen gjennomføres ved 
ekspropriasjon2. 
Som vist ovenfor er det et formål med reguleringen av området å skape mest mulig forutsigbare 
rammer for brukerne av området.  

Det mest sentrale, og kontroversielle i planforslaget er at flere av områdene nå foreslås regulert 
fra privat til offentlig eierskap:  

 
1 Betegnelsen «Opparbeidet turistområde» er et spesialområde med utgangspunkt § 25 i plan- og bygningsloven 
av 1985. Hjemmel for dette formålet er uklar, og det er derfor ikke helt tydelig hvordan formålet hjemles i ny lov 
av 2008. Problematikken gis en diskusjon i dette saksfremlegget. 
2 Ekspropriasjon behandles i eget avsnitt i dette dokumentet 
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- Friområde o_GF1: Nordspissen av platået som i reguleringsplan fra 02.05.2000 er 
regulert til «Opparbeidet turistområde», reguleres til «Friområde» under hovedformål 
«Grønnstruktur» etter plan- og bygningsloven §12-5, 3. Området reguleres fra privat til 
offentlig eierskap.  

- Parkering o_SPA1: Parkeringsanlegget videreføres som parkeringsanlegg og reguleres 
fra privat til offentlig eierskap.  

- Kjørevei o_SKV2: Kjørevei reguleres fra privat til offentlig eierskap. 
- Kollektivanlegg o-SKA1: Område for kollektivanlegg reguleres til offentlig eierskap. 
 

I planbeskrivelsen av 28.juni 2018 fremgår det at formålet med offentlig eierskap av utmarka er 
å gi muligheter for kommunen til selv å forestå innkreving og forvaltning av midlene fra løyve. 
Kommunen vurderer å sikre seg bedre rettigheter for å kunne ha kontroll på prisnivået for 
adgang til området og for å forvalte arealene for fellesskapets beste.  

Det samme gjelder for trafikk- og parkeringsarealene. Eksisterende parkeringsplass SPA1 er 
privat og adskilt fra allmenn ferdsel ved bom og kantsteiner. Parkeringsplassen drives ikke 
gjennom bestemmelser og skilting. I så tilfelle ville parkeringen være underlagt generell 
parkeringsforskrift etter Veitrafikkloven som sier at det skal være like regler mellom privat og 
offentlig parkering. Kommunen har pr. i dag ingen jurisdiksjon over parkeringsplassen. I forhold 
til platået ønskes i stor grad en videreføring av dagens arealbruk, med begrenset utvidelse av 
trafikkarealer og bebyggelse, men anledning til å oppgradere uteområdene3. 

Det nye planforslaget avviker en del fra eksisterende plan ved at sentrale områder på platået 
som nå er private, foreslås regulert til offentlig eierskap. Dette er tiltak som angår Rica/Scandic 
som fester og driver direkte. Innspillene fra Rica/Scandic vil derfor vurderes nøye. 

Regulering til offentlig formål – Plan- og bygningslovens muligheter og begrensninger 
 
Lovlighet 
I planbeskrivelsens pkt. 1.2 heter det om målene for reguleringen: 

Det er et mål for planleggingen at det skal tilrettelegges for økt verdiskapning og skape 
mest mulig forutsigbare rammer for brukerne av området.  

Dette omfatter både store og mindre reiselivsaktører, så vel som besøkende av ulike 
kategorier, i tillegg til lokalbefolkningen. 

Utgangspunktet er at det reguleres til offentlig formål. Det er et vesentlig poeng at foreslåtte 
tiltak innebærer en overføring av privat til offentlig eiendomsrett. Dette er en meget inngripende 
handling, ikke minst sett i lys av formålet om forutsigbare rammer. Fester understreker i sitt 
innspill at dersom planforslaget vedtas som det nå foreligger, dvs at grøntområdene og 
parkerings- og trafikkområdene blir regulert til offentlig eierskap, vil kommunen måtte erverve 
områdene ved å ekspropriere og erstatte festers tap. Festers presisering av konsekvenser er 
mer indirekte relatert til reguleringsarbeidet, og innspillene er vedlagt saken. 

Gyldighet 
Om det er mulig å bruke plan- og bygningsloven til erverv av privat eiendom, er en komplisert 
problemstilling. Først og fremst må det foreligge et gyldig vedtak av reguleringsplan. I det ligger 
at det ikke skal være usaklige eller utenforliggende hensyn ved reguleringen. Grove 
saksbehandlingsfeil, myndighetsmisbruk eller regulering i strid med loven kan føre til 
ugyldighet. Reguleringen skal f.eks. ikke føre til at det offentlige tilegner seg inntekter som 
ellers ville tilfalt den private aktøren som disponerer arealene.  

 
3 Planbeskrivelsen punkt 9.1 
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Kommunen må ha en tydelig begrunnelse for ervervet, og en uttrykt vilje- og plan for å 
gjennomføre de aktuelle deler av planen. I motsatt tilfelle vil det være snakk om 
myndighetsmisbruk som kan føre til ugyldighet.  

Nødvendighet   
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-7 skal det i reguleringen tas hensyn til om gjeldende 
område «i nødvendig utstrekning» må reguleres til offentlig formål for å få gjennomført planen. I 
det ligger det at fester skal gis mulighet til selv å gjennomføre planen. I Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets reguleringsplanveileder av 2018 vises det til at begrepet 
«nødvendig utstrekning» betyr at hver bestemmelse må gjennomgås kritisk. Behovet for 
bestemmelser skal være saklig begrunnet. Eierformen sier ikke noe om eierforholdene på 
planleggingstidspunktet, men om hvilke arealer det offentlige må sikre seg eiendoms- eller 
bruksrett til for å få gjennomført planen.  

Forholdsmessighet 
Plan- og bygningslovens kappittel 12 forutsetter at planens mål og hensikt er formulert. I sitt 
brev av 1. juni tar Rica/Scandic opp nødvendighetskriteriet for å regulere til offentlig eierskap. 
Alle inngripende vedtak skal begrunnes. Jo mer inngripende et vedtak er – eller hvor 
inngripende/tyngende rettsvirkningene for rettighetsinnehaverne kan bli – jo bedre må 
begrunnelsen være. Det er også et generelt juridisk krav til forholdsmessighet, dvs at det målet 
kommunen ønsker å oppnå og det middelet som benyttes, står i forhold til hverandre. Dette er 
et grunnleggende rettssikkerhetsprinsipp4. Mål og middel må stå i forhold til hverandre, og i 
hvilken grad målene kan nås uten erverv skal vurderes.  

Kan målene med reguleringen oppnås gjennom videreføring av privat eiendomsrett?  
Målene kan oppnås uten erverv gjennom bestemmelser. Bestemmelsene er en utdyping av de 
rammene som fastsettes i selve plankartet, og er brukt for å få en forsvarlig og presis styring 
med utforming og bruk av arealer og bygg. Plan- og bygningsloven § 12 legger føringer for 
utforming av bestemmelser og retter seg i hovedsak mot: 

 Hvilke arealbruksfunksjoner som tillates 
 Hvor, hvilket omfang og hvordan bygge- og anleggsarbeider gjennomføres 
 Krav til byggetillatelse 
 Krav til bruken av arealene  
 Forbud mot ulike former for bruk 

 
Plan- og bygningsloven § 12-7 sitt begrep «nødvendig utstrekning» er en begrensning i den 
forstand at hver bestemmelse må gjennomgås kritisk. Behovet for bestemmelser skal være 
saklig begrunnet. En reguleringsplan gjelder i utgangspunktet regulering av de fysiske 
omgivelsene. Det kan i utgangspunktet ikke gis bestemmelser som direkte regulerer aktivitet og 
virksomheter som sådan, eller hvem som skal gjennomføre planlagte tiltak eller benytte 
bygninger, anlegg og grunn. Dette er forhold som til vanlig fastsettes i konsesjoner eller 
bevillinger etter andre lover. Det er likevel en vid hjemmel etter § 12-7 til å sette vilkår for å 
fremme formålet med planen. Slike vilkår kan ivaretas gjennom bygge- og 
arealbruksrestriksjoner, samt vilkår for gjennomføring.   

   

 
4 Det er et ulovfestet prinsipp om forholdsmessighet som kommer til uttrykk i forvaltningsretten på flere ulike 
forhold: En forholdsmessig vurdering i forvaltningen dreier seg om ekstra tyngende eller inngripende tiltak kan 
være uforholdsmessige (https://jusleksikon.no/wiki/Proporsjonalitetsprinsippet)  
 

https://jusleksikon.no/wiki/Proporsjonalitetsprinsippet
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Det kan ikke gis bestemmelser om5: 

 Økonomiske forhold, plikter, rettigheter eller krav om avgifter. Inngripen i 
konkurranseforhold eller bransjeregulering er ikke tillatt i arealplaner. 

 Regulering av den økonomiske driftssiden 
 Regulering av privatrettslige forhold 
 Begrensinger i privates adgang til salg og bortfeste av eiendom 
 Regulering av ferdsel. Bestemmelser om ferdsel kan gis ut fra reguleringsmessige 

hensyn og har sammenheng med formålet, for eksempel regulerte friluftsområder, 
arealer som skal være tilgjengelige for allmennheten/offentlig tilgjengelighet, og 
begrensinger på biltrafikken av miljøhensyn. 

 

Det kan heller ikke gis bestemmelser som er i strid med nasjonalt regelverk.   

Grøntområdet 
I gjeldende reguleringsplan er uteområdene rundt bygningene avsatt til «Opparbeidet 
turistområde». Dette arealbruksformålet lå under «Spesialområder» i plan- og bygningsloven 
av 1985, og omfatter en lang rekke forskjelligartede formål og tiltak av privat eller offentlig art. 
Det kan derfor betraktes som en samlekategori for tiltak som ikke naturlig faller inn under de 
øvrige hovedformålene i loven av 1985. Formålet er vurdert til ikke å være overførbart til 
«Bebyggelse og anlegg» (§ 12-5 nr. 1) i dagens plan- og bygningslov av 2008. Etter 
konsultasjon med Fylkesmann for Troms og Finnmark vil det mest nærliggende formål være § 
12-5, nr. 3 «Grøntområde» med underformål «Friområde», som vil ivareta behovet 
allmenhetens tilgang til området.  

Et friområde kan ved angivelse i bestemmelsene også være privat eiendom. Formålet sikrer 
altså ikke automatisk allmenhetens tilgang til området, og det må gjøres klart gjennom 
bestemmelser hva som skal være offentlige friområder6. Dette er gjort i planforslaget som er til 
behandling.   

Bestemmelser om ferdsel kan gis ut fra reguleringsmessige hensyn og har sammenheng med 
formålet, eksempelvis arealet som skal være tilgjengelig for allmennheten og hvor det er viktig 
å regulere ferdselen slik at offentlig tilgjengelighet blir sikret. § 12-7 nr. 1 er en generell 
hjemmel for å knytte bestemmelser om grad av utnytting, utforming, herunder estetiske krav, og 
bruk av arealer, bygninger og anlegg i planområdet til alle typer arealer, inkludert LNFR-
områdene. 

Planforslagets bestemmelser VI.3 b) setter krav til detaljregulering av området, og gir dermed 
kommunen en økt styringsmulighet. Type opparbeidelse skal angis gjennom bestemmelser. 
Planforslagets bestemmelse IV.3. sier at  

a) Området er avsatt til offentlig friområde 
b) Nødvendig teknisk infrastruktur tillates etablert innenfor området 
c) Det tillates ingen ny bebyggelse over terreng 
d) Det tillates gangveger, plasser, møbleringer og andre mindre tiltak som tilrettelegger for 

naturopplevelse og turisme 
e) Det tillates tiltak for å oppfylle fredningsvedtaket, k f H720_1, herunder skilting og øvrige 

tiltak som kan hindre skader og redusere slitasje på området og naturen. 
f) Av hensyn til personsikkerhet er det tillatt med nødvendige sikringsgjerder langs 

brattkanter. 
 

 
5 Reguleringsplanveileder. Kommunal- og moderniseringsdepartementet september 2018  
6 Reguleringsplanveileder. Kommunal- og moderniseringsdepartementet september 2018 
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I henhold til vurderingen ovenfor bestemmelsen pkt endres til «Området er avsatt til friområde». 
I plankartet endres formålet fra o_GF1 GF1.       
 
Dette innebærer i praksis at dagens bruks- og formål videreføres. Selv om planformål 
endres formelt, så gjøres denne endring med bakgrunn i at plan- og bygningsloven er 
endret siden gjeldende plan er vedtatt. 
 
Parkering- og trafikkområdene 
Planforslagets formål for parkerings- og trafikkområdene er: 

- bedre utnyttelse av parkeringsarealene  
- strengere parkeringsrestriksjoner   
- motvirkning av bilbasert camping  
- legge til rette for økt kollektivreise  
- bedre mulighet for avvikling av trafikk i spissbelastningsperioder gjennom ny 

kollektivterminal/trafikkløsning.  
 

I likhet med begrunnelsene for regulering av grøntområdet, må disse begrunnelsene anses for 
legitime. Behovet for et areal til kollektivtrafikkavvikling er dog underkommunisert i planforslaget 
av 28.juni 2018.  

Det som imidlertid fremgår av innspillene fra Rica/Scandic er at det er særlig regulering fra 
privat til offentlig formål som hverken er tilstrekkelig begrunnet eller konsekvensvurdert i 
planbeskrivelsen. Rica/Scandic sier i sitt innspill at regulering til «offentlig» innebærer et forbud 
mot at tiltak gjennomføres av private på grøntområdet og områdene for parkering- og 
trafikkavvikling, og at dette forutsetter at kommunen har en plan om å overta ansvar- og drift av 
området. Kommunen må derfor senere ekspropriere og betale erstatning til Rica og Scandic.  

Målet om bedre utnyttelse av parkeringsareal, strengere parkeringsrestriksjoner og motvirkning 
av bilbasert camping kan langt på vei oppnås gjennom reguleringsbestemmelser. Føringene 
legges i områdeplanen, og bestemmelsene gis i detaljreguleringsplanen. Dette er gjort i 
planforslaget som ligger til behandling. Planforslagets bestemmelser VI.3 b) setter krav til 
detaljregulering av områdene, inkludert grøntområdet.  
 

Konsekvenser av ekspropriasjon 
Ekspropriasjon defineres i plan- og bygningsloven § 16-1:  

Ekspropriasjon foreligger etter denne loven når eiendomsretten til fast eiendom eller til 
bygning eller annet som har fast tilknytning til slik eiendom, blir ervervet ved tvang mot 
erstatning etter skjønn, eller når bruksrett, servitutt eller annen rett til, i eller over fast 
eiendom blir ervervet, endret, overført eller avløst ved tvang mot erstatning etter skjønn 

I Plan- og bygningsloven § 16-2 første ledd, «Ekspropriasjon til gjennomføring av 
reguleringsplan» heter det blant annet:  

Kommunestyret kan foreta ekspropriasjon til gjennomføring av plan  

og § 16-2 femte ledd:  

Ekspropriasjon av enkelte tomter (bebygde eller ubebygde) bør i alminnelighet ikke 
foretas med mindre kommunen først har gitt eier eller fester en rimelig frist til å bygge i 
samsvar med plan.  
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Her ligger det en begrensning både i grunnvilkåret i første ledd om at ekspropriasjon må skje til 
gjennomføring av planen, og prinsippet i femte ledd om at eier/fester skal gis mulighet til selv å 
gjennomføre planen. I slike tilfeller bør det ikke foretas regulering til offentlige formål.  

Ekspropriasjon kan bare finne sted dersom det  
 

”...må reknast med at inngrepet tvillaust er til meir gagn enn skade”,  
 
jf. oreigningsloven § 2 annet ledd. I dette ligger at det må være en overvekt av relevante 
fordeler i forhold til den skade ekspropriaten, eventuelt andre, utsettes for som følge av 
vedtaket. Ekspropriasjonsretten er et omfattende og komplisert rettsområde som er under 
stadig utvikling. 
 
Dersom planen blir vedtatt i henhold til forslaget 28. juni 2018, vil det medføre plikt for 
kommunen til å betale erstatning til fester når det er festeretten som erverves, dersom 
områdeplanen i det heletatt blir stadfestet. Det er verdien av den avståtte, fremtidige 
påregnelige bruken som skal erstattes ved ekspropriasjon. I tillegg til erstatningssummer er 
kommunen pålagt etter loven å dekke både egne og motpartens saksomkostninger. Erfaring fra 
skjønnssaker tilsier at det kan bli snakk om betydelige beløp.  

Når det gjelder «Friområdet» kan man gå ut fra at hvis rimelighetsbegrensingen i Friluftsloven § 
14 skal forstås som et selvkostkrav i forhold til drift og vedlikehold av de tilrettelagte 
utearealene og inntektene derfra øremerket for slike formål, bør det i utgangspunktet ikke bli 
noen bortfalt fortjeneste/inntekt å erstatte ved ekspropriasjon av o_GF1. For parkerings- og 
trafikkarealene gjør gjeldende enhetspriser og prismodell og kontroll med de enkelte 
elementene i dagens betalingsordninger det vanskelig å antyde nivå på en eventuell erstatning. 
Det er uansett slik at erstatningen skal dekke det tapet som fremkommer ved fremtidig 
inntektsbortfall. Det ovennevnte er beheftet med stor usikkerhet og forventet økt prosessrisiko.   

Rådmannens vurdering 
Det er et vesentlig poeng at foreslåtte tiltak innebærer en overføring av privat til offentlig 
eiendomsrett. Dette er en meget inngripende handling, ikke minst sett i lys av formålet om 
forutsigbare rammer for aktørene. Kommunen må kunne argumentere for hvorvidt dette er 
nødvendig for at målene med planen skal oppnås.  

Det følger av lovens bokstav at man skal kartlegge hvilke muligheter som gis i Plan- og 
bygningsloven for å oppnå planens mål uten erverv av eiendom. I en reguleringsplan gjelder i 
utgangspunktet regulering av de fysiske omgivelsene. Tradisjonelt har det heller ikke vært 
grunnlag for å gi bestemmelser som direkte regulerer aktivitet og virksomhet som sådan, eller 
hvem som skal gjennomføre de planlagte tiltak eller benytte bygninger, anlegg og grunn. Dette 
er forhold som til vanlig fastsettes i konsesjoner eller bevillinger etter andre lover. Det er likevel 
en vid hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-7 til å stille vilkår for å fremme formålet med 
planen gjennom reguleringsbestemmelser7.  

I beskrivelsens kapitel 9 fremgår det at kommunen vil  

«...vurdere om det er nødvendig å overta de offentlig regulerte arealene. I 
utgangspunktet har kommunen sett for seg at målene i stor grad kan sikres gjennom 
samarbeid/avtaler med grunneier og fester. Likevel ser en behov for at planen åpner for 
kommunal overtakelse ved bruk av offentlig eieform».  

 
7 Plan- og bygningsloven § 12-7 gir hjemmel til å fastsette reguleringsbestemmelser til arealformål. I en 
områderegulering kan det settes krav til detaljregulering for enkeltområder slik det er gjort i bestemmelsene til 
parkerings- og trafikkområdene og grøntområdet i planforslaget. 



Sensitivity: Internal

Dette gjelder delområdene o_SKV2, o_SKA1, o_SPA1 og o_GF1. Denne formuleringen i 
målformuleringen bidrar til å problematisere nødvendigheten, og dermed begrunnelsen for 
regulering til offentlig eierskap siden formålene med planen likevel kan sikres gjennom 
samarbeid og avtaler med fester som nevnt ovenfor.  

Når det gjelder løyveproblematikken reguleres det av Friluftsloven. Selv om reguleringsplanen 
legger til rette for at et område kan opparbeides og således falle inn under kravene i 
Friluftsloven § 14, er beskrivelsens punkt lite relevant i plansammenheng og kan derfor ikke 
anses som en begrunnelse for regulering til offentlig formål. 

Rådmann har søkt juridiske råd i dette arbeidet fra professor Bjørn Stordrange, Espen Rønning 
og Multiconsult. Konklusjonen er at dersom offentlig eierskap beholdes, vil reguleringsvedtaket 
være forbundet med betydelig risiko med de begrunnelsene som er gitt.  

Konklusjonen er derfor at fester bør gis en mulighet til å oppfylle planens mål uten at områdene 
erverves til offentlig formål. Her har kommunen sanksjonsmuligheter ved at det kan settes krav 
til at pålagte detaljreguleringer i ht til bestemmelsene pkt VI.3 b) igangsettes umiddelbart etter 
stadfesting av planvedtak. Hvis fester ikke viser vilje til å følge opp inngåtte avtaler og planens 
bestemmelser, kan kommunen gjeninnføre offentlig eierskap gjennom reguleringsendring. Da 
vil festers argumenter mot offentlig eierskap for gjennomføring av planformålene være uten 
tyngde.    

For endring av reguleringsplan gjelder de samme bestemmelser som for utarbeiding av ny 
plan8. Etter lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven § 12-14 om endring og 
oppheving av reguleringsplan, må planen høres og legges ut til nytt offentlig ettersyn med minst 
seks ukers frist. Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om endringer i 
reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av plan for øvrig, ikke 
går utover hovedrammene i plan og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og 
friluftsområder. Endringer av viktige grøntstrukturområder som turdrag, friområder og parker 
kan ikke delegeres. Dersom endringen får konsekvenser av vesentlig betydning for andre saker 
som gjør at det er nødvendig å se endringen i en større sammenheng, vil det heller ikke være 
aktuelt å behandle den uten ordinær prosess. Endring av arealformål anses som en vesentlig 
endring, og vil medføre at planen må høres på nytt.  

 
 
  
Vedlegg 
1 RIca -Scandic konsekvenser 
2 2018-2019-001 Nordkapphalvøya - beskrivelse - 200618 
3 2018-2019-001 Nordkapphalvøya - bestemmelser - 120618 
4 2018-2019-001 Nordkapphalvøya - plankart - 120618 (003) 
5 Resyme av vedlegg 
6 Juridisk vurdering områderegulering Nordkapp 19 februar 2019 

 
 
 

 
8 Jf Plan- og bygningsloven § 12-14 


