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1 Kommunal planstrategi  
Kommunal planstrategi er et nytt verktøy for kommunene og hjemlet i  den nye  Plan- og bygningsloven (PBL) 
av 2009. Formålet er å klargjøre og prioritere  hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre 
for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Kommunal planstrategi erstatter delvis det 
obligatoriske kravet til rullering av kommuneplanen som lå i den tidligere plan- og bygningsloven (PBL 1985). 

Planstrategien setter et sterkt fokus på at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende 
enn nødvendig.  

1.1 Planstrategi som verktøy for politisk prioritering av planoppgaver 
Den kommunale planstrategien er et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å avklare hvilke planoppgaver 
kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov.  Kommunal planstrategi styrker 
politikernes rolle og innflytelse over hva som er viktig å planlegge.  Arbeidet med kommunal planstrategi vil gi 
en bedre og mer systematisk vurdering av kommunens planbehov slik at kommunen bedre kan møte aktuelle 
utfordringer.  

Planstrategien er i tillegg et egnet verktøy for å vurdere kommunens planressurser  i kommunestyreperioden.  

Kommunal planstrategi skal utarbeides og vedtas senest ett år etter at kommunestyret er konstituert.  

1.2 Planformer. 
Kommunen har ulike planformer å velge mellom når de skal prioritere framtidige planoppgaver: 

1.2.1 Planer etter Plan- og bygningsloven: 
• Kommuneplaner. 

Vi har flere typer kommuneplaner: 
o Kommuneplanens samfunnsdel skal behandle mål og strategier  for samfunnet som helhet 

og kommunen som organisasjon.  Den skal være langsiktig å ha et tidsperspektiv på minst 
12 år.  
Til kommuneplanens samfunnsdel skal det utarbeides en 4-årig handlingsdel som årlig skal 
rulleres. 

o Kommuneplanens arealdel  
Kommunene skal ha en arealdel for hele kommunen som viser sammenhengen mellom 
framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Dette er en juridisk  bindende plan som 
fastlegger arealbruken. 

Ofte inngår disse 2 plantypene i en samlet kommuneplan. De kan også utarbeides enkeltvis 
og hver for seg. 

o Kommunedelplaner 
Kommunene kan også velge å utarbeide kommunedelplaner for et bestemt tema eller en 
overordna arealplan for et avgrensa område. 

o Område plan 
Dette er en detaljert arealplan for et større geografisk område. 

o Reguleringsplan 
Dette er en detaljert arealplan for et mindre geografisk område 

1.2.2 Andre planformer. 
I dag utarbeides de fleste planer hjemlet i plan- og bygningsloven. Men tradisjonelt har kommunene  
brukt også andre plantyper: 

o Sektorplaner. 
Eksempel:  Barnehageplan, vann- og avløpsplan. 

o Temaplaner: 
Eksempler:  Reiselivsplan, næringsplan, edruskapsplan. 
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2 Nasjonale og regionale forventninger og føringer 
De nasjonale forventningene til regional og kommunal planstrategi ble fastsatt juni 2011. Den nasjonale 
politikken som formidles gjennom forventningene  vil gi føringer for arbeidet med å avklare planbehov i 
kommunal planstrategi, og skal følges opp i den kommunale planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

Hver fylkeskommune skal utarbeide en regional planstrategi. Regional planstrategi skal redegjøre for viktige 
regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til hvilke 
spørsmål som skal tas opp gjennom videre planlegging. Regional planstrategi skal legges til grunn for 
kommunenes planarbeid i regionen.  

3 Status, utviklingstrekk og utfordringer for Nordkapp kommune 
som organisasjon 

3.1 Befolkningsutvikling 
Befolkningsutviklingen i Nordkapp har vist enn svak nedgang i årene fra 2006 til 2009. Dette har stabilisert seg i 
det siste, og det er faktisk registrert en svak oppgang i folketallet mot 2011og 2012. 

 
 
Figur 1 Befolkningsutvikling i Nordkapp 2006-2012. Kilde: SSB 

 Det er imidlertid slik at i små populasjoner gir marginale endringer relativt store utslag. Det er derfor vanskelig 
å tolke dette som en ny trend. Det er varierende fødselsunderskudd i kommunen, slik at det er netto tilflytting 
som stabiliserer befolkningsutviklingen. Denne tilflyttingen består for en stor del av godt voksne folk.  
Utfordringen er som i de fleste kommuner i Finnmark å tiltrekke seg unge familier med barn. For antall barn 0-
19 år at utviklingen er negativ.  I tidsrommet 2006-2010 har også antall eldre gått ned, men man må imidlertid 
forvente at andelen 67 år og eldre vil øke i årene som kommer.   
 
Figur 2 viser befolkningsutviklingen fordelt på aldersgrupper og kjønn. Den store gruppen 20-66 år er dominert 
av aldersgruppen 40-60 år. Denne gruppen vil prege den demografiske utviklingen de neste 20-30 årene. En 
vesentlig faktor i denne drøftingen er at unge kvinner i langt større grad enn menn flytter fra kommunen. 
Kvinner tar mer og høyere utdanning, har større gjennomføringsfrekvens, har større krav til type arbeid. Unge 
menn faller i større grad ut av utdanningsløpet.  
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Figur 2 Befolkningsutvikling fordelt på aldersgrupper 2012. Kilde: SSB 

Figur3 viser SSBs fremskrivning av befolkningsutviklingen i Nordkapp som følge av høy, middels og lav nasjonal 
vekst. Statistikken fanger ikke opp virkningen av eventuelle etableringer, f. eks industri. 

 

Figur 3 Fremskrevet befolkningsveks 2012-40 Nordkapp. Kilde SSB 

3.2 Bosetting 
Nordkapp kommunes bosetting fordelt på sted (pr april 2011) er som følger: 

Sted Skarsvåg Kamøyvær Gjesvær Fastlandet Nordvågen Honningsvåg/Storbukt Nordkapp 
2009 82 105 159 21 420 2391 3178 
2011 78 103 151 21 421 2435 3213 
% endring -5% -2% -5% 0% 0% 2% 1% 
Tabell 1 Bosetting fordelt på sted 2011 (Kilde: SSB) 

Folketallet går ned i Skarsvåg, Kamøyvær og Gjesvær. Honningsvåg/Storbukt opplever en liten økning. 
Nordvågen kan i økende grad ses på som en del av Honningsvåg/Storbukt. Det har hittil vært gunstige priser på 
bolig i Nordvågen som har bidratt til en viss innflytting. Nordvågen, sammen med Kamøyvær  er det stedet i 
Nordkapp med størst andel av befolkningen under 20 år. For alle steder gjelder det at det er overvekt av menn, 
og at hovedvekten av innbyggerne er i alderen 40-60 år.  

3.3 Næringsliv og sysselsetting 
Næringslivet i Nordkapp kommune er relativt allsidig. Tradisjonelt har flåten og fiskeindustrien stått ennå 
sterkere i kommunen enn hva den gjør i dag, men denne sektoren er preget av nasjonale trender som 
effektivisering, stordrift og omsettelige rettigheter. Havbruksnæringen er bla. representert ved Grieg Seafood 
som har flere konsesjoner. Mainstream AS arbeider med en etablering av landbasert smoltanlegg i Reinelva. 
Dette vil kunne gi 10-12 helårige arbeidsplasser. Som følge av kostbare konsekvensutredninger er planene 

106 
189 

103 

1079 

213 

88 

197 

84 

914 

255 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

0-5 år 6-15 år 16-19 år 20-66 år 67 år eller 
eldre 

Menn Kvinner 

0 
500 

1000 
1500 
2000 
2500 
3000 
3500 
4000 

2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 

Høy 

Middels 

Lav 



5 
 

imidlertid lagt på vent. Fremtiden for etableringen er derfor noe uviss. Kystverket region Troms og Finnmark er 
lokalisert i Honningsvåg.  

Kommunen har opplevd befolkningsnedgang over år, men har nå flere miljø av små- og mellomstore bedrifter 
som arbeider aktivt for å kunne tilby tjenester i reiselivssammenheng, til olje- og gassindustrien og fiskeriene. 
Man opplever også en økning i handelssektoren.  

Ut fra tabell 2 kan man se at sysselsettingen i fiskeriene er nedadgående. Det samme for industri. Bygge- og 
anleggsvirksomheten har en økning i sysselsetting, det samme for varehandel og service. Det er også verdt å 
merke seg at andel offentlig ansatte er relativt høy, men antagelig ikke høyere enn for andre kommuner vi kan 
sammenlignes med.   

Geografisk 
område 

Datagrunnlag 2008 2009 2010 

Nordkapp Sysselsatte i næring Jordbruk, skogbruk og fiske 157 147 132 
Sysselsatte i næring Bergverksdrift og utvinning 5 6 6 
Sysselsatte i næring Industri 124 105 90 
Sysselsatte i næring Elektrisitet, vann og renovasjon 32 32 36 
Sysselsatte i næring Bygge- og anleggsvirksomhet 93 101 108 
Sysselsatte i næring Varehandel, motorvognreparasjoner 210 225 227 
Sysselsatte i næring Transport og lagring 153 162 156 
Sysselsatte i næring Overnattings- og serveringsvirksomhet 85 89 83 
Sysselsatte i næring Informasjon og kommunikasjon 18 18 19 
Sysselsatte i næring Finansiering og forsikring 14 9 8 
Sysselsatte i næring Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 36 42 51 
Sysselsatte i næring Forretningsmessig tjenesteyting 73 76 84 
Sysselsatte i næring Offentlig administrasjon, forsvar, 
sosialforsikring 

112 105 112 

Sysselsatte i næring Undervisning 158 160 166 
Sysselsatte i næring Helse- og sosialtjenester 288 263 281 
Sysselsatte i næring Personlig tjenesteyting 38 31 28 
Sysselsatte i næring Uoppgitt 7 8 14 

Tabell 2 Sysselsetting etter næring 2008-10 Nordkapp. Kilde: KS 

Der imidlertid registrert en relativt markant økning både i antall fiskere på blad B1

Videre fremgår det av tabellen at andelen sysselsatte kvinner er noe høyere enn for andelen sysselsatte menn. 
For menn  er andelen for Nordkapp lavere sammenlignet med fylke og nasjon. For kvinner er  andelen 
sysselsatte i Nordkapp høyere sammenlignet med  fylke , men lavere sammenlignet med nasjon. 

 og fartøyer i Nordkapp.  

Arbeidsstyrken er summen av sysselsatte og arbeidsledige. I Nordkapp kommune var denne på 1753 personer i 
2011. Også Nordkapp har relativt stor utpendling, nesten 120 personer. De tilbyr et arbeidskraftoverskudd til 
andre kommuner, og i størst grad kommer dette Alta kommune til gode.   

Alta 50 
Tromsø 22 
Oslo 17 
Hammerfest 16 
Vestvågøy 12 
Tabell 3 Utpendling til andre kommuner. Kilde: SSB 

                                                           
1 Fiskeri som hovedyrke 
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3.4  Levekår og folkehelse 
De siste tre tiårene har alle grupper i landet fått bedre helse, men helsegevinsten har vært størst for de med 
lang utdanning og høyere inntekt. For eksempel har denne gruppen lengre forventet levetid enn personer med 
lavere utdanning og inntekt. Særlig de siste ti årene har helseforskjellene økt, det gjelder både fysisk og mental 
helse, og både barn og voksne. Utjevning av sosiale helseforskjeller er derfor en viktig målsetting i 
folkehelsearbeidet. 

• Andel personer med sosialhjelp i Nordkapp er under gjennomsnittet for fylket, men godt over 
gjennomsnittet for nasjonen  (2011). 

• Forventet levealder for både menn og kvinner ligger noe under landsgjennomsnittet (2011). 
• Andel arbeidsledige  er høyere i Nordkapp i Nordkapp enn for fylket (2011).  
• Andel personer med fullført vgs er høyere i Nordkapp sammenlignet med fylket, men lavere 

sammenlignet med nasjonen.  
• Andelen med høyere utdanning i Nordkapp er lavere sammenlignet med både fylke og nasjon (2010). 
• Bruttoinntekt for menn i Nordkapp (2009) er høyere sammenlignet med fylket, men lavere 

sammenlignet med nasjonen.  
• Bruttoinntekt for kvinner i Nordkapp (2010) er høyere sammenlignet med både fylke og nasjon. 

Bruttoinntekt for kvinner er lavere enn for menn.  
• Andel uførepensjonister i Nordkapp (2008) er høyere sammenlignet med både fylke og nasjon. 

Ovenforstående data er hentet fra SSBs statistikkbank 

Sykdoms- og risikoindikatorer 

Opplysningene om sykdoms- og risikoindikatorer er hentet ut fra ulike kilder, men i hovedsak fra 
Folkehelsebarometeret utarbeidet av Folkehelseinstituttet. Der relateres vår kommune og Finnmark fylke til et 
forholdstall for Norge sett under ett, som settes lik 100. Høyere forholdstall enn 100 betyr altså over 
landsgjennomsnittet på den vurderte parameteren, mens lavere tall betyr lavere enn gjennomsnittet. For 
indikatoren psykisk helse, legemiddelbruk har Nordkapp forholdstallet 106, mens Finnmark under ett har 90.  

• Forholdstall for Nordkapp for hjerte-karsykdom behandlet i sykehus er 127 mot 124 i fylket. 
Tilsvarende tall for hjerte-karsykdom, dødelighet var respektive 167 og 137.  

• Forholdstallet for vår kommune på indikatoren KOLS behandlet i sykehus er respektive 147 og 149 for 
Nordkapp og for Finnmark. Indikatoren KOLS og astma, legemiddelbrukere, forholdstallet er det 
samme for kommune og fylke: 109.  

• For indikatoren diabetes 2, legemiddelbrukere, er forholdstallet for Nordkapp 125 og for Finnmark 
under ett 121. Det betyr at vi har 20 % flere diagnostiserte diabetikere enn Riket sett under ett.  

Utfordringer: 

Folkehelse kan ses på som summen av hele befolkningens helse. Etter ny lov om folkehelse fra 01.01.2012, blir 
kommunen i mye større grad ansvarliggjort for innbyggernes totale helse. Kommunen skal holde oversikt over 
helsetilstanden i befolkningen og de faktorer som påvirker denne. Oversiktsbildet skal legges til grunn for den 
kommunale planstrategien og for samfunns- og arealplanleggingen. 

Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer. Dette gjelder tiltak 
knyttet til oppvekst- og levekårsforhold, fysiske og sosiale miljøer, befolkningens levevaner samt skader og 
ulykker. 

Ukritisk bruk av indikatorene under punkt 3.4.1.1 kan gi et skjevt bilde på  helsestatus i kommunen. Det er for 
eksempel slik at et underforbruk av sykeshusinnleggelser kan være bra (behovet for er mindre enn for de vi 
sammenlignes med), eller dårlig (folk får ikke den hjelp de burde få). Bruk av indikatorene i planleggingen må 
derfor innebære en fordypning i de bakenforliggende forhold.  

Miljø 

• Vannkvalitet: Nordkapp har vannlekkasje målt i m3/m/år på 21,9 (2008). Til sammenligning er tallene 
for fylke og nasjon 12,03 og 4,79. 
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• Husholdningsavfall målt i kg/innbygger er høyere enn for både fylke og nasjon. Husholdningsavfall 
sendt til materialgjenvinning målt i kg/innbygger er høyere i Nordkapp sammenlignet med fylket, men 
markert lavere sammenlignet med nasjonen. Det samme med  restavfall sendt til deponi. 

• Energiforbruk: Nordkapp ligger noe under landsgjennomsnittet i energiforbruk målt i kwh/innbygger. 

Utfordringer: 

Problemet med relativ stor vannlekkasje må løses. Plan for vann og avløp skal rulleres i perioden og utarbeides 
som kommunedelplan.  

3.5 Helse og sosial 
Helse og sosialsektoren er delt inn i 3 områder NAV (behandles i eget punkt), helseavdelingen og Helse- og 
omsorg.    

Helseavdelinga har ansvar for å tilby alle de legetjenester kommunen skal ha, hvorav de viktigste er 
konsultasjonspraksis, 24-timer legevakttjeneste, tilsynslegetjenester ved  institusjoner og legetjenester ved 
helsestasjon og i skolehelsetjeneste. Videre offentlig legearbeid blant annet innenfor miljørettet helsevern, og 
legefaglig bidrag til tverrfaglig arbeid innenfor omsorgs-, rehabiliteringstjenesten og Nav, og eksternt. Videre er  
helsesøstertjenesten  og jordmortjenesten grunntjenester i helsetjenesten. Den første har ansvaret for mor-
barn-stasjonen, skolehelsetjenesten, er sentral i smitteforebyggende arbeid og bredt innenfor forebyggende 
tjenester og miljørettet helsevern. Jordmor har ansvaret for oppfølging av gravide, og vaktordning med 
beredskap for fødsler og ledsagertjenester.  

Helse- og omsorg: 

Rehabiliteringstjenesten er kommunens koordinerende enhet og i denne er ulike fagtjenester samt 
dagtilbudene ved Parken senter organisert. Systemansvaret for individuell plan er forankret her og det er ca. 50 
personer i Nordkapp som har ordningen med individuell plan og personlig koordinator. Hjemmetjenestens base 
er på Elvegården og her er det også etablert 6 kortidsplasser/ avlastningsplasser. Dette er ett av flere resultat 
etter omsorgsprosjektet som ble fullført i 2010. Elvegården består i tillegg av 9 omsorgsleiligheter samt 
fellesareal som kan benyttes både av de som er på korttid/avlastningsopphold samt beboere i 
omsorgsleilighetene. Nordkapp helsesenter (institusjonstjenesten) består av 4 sykehjemsavdelinger hvorav den 
ene skjermet enhet for demente, i tillegg en korttidsenhet (sykestue). Det er planlagt for 37 plasser men pr. i 
dag er det 39 personer med langtidsopphold. Det er et kontinuerlig og økende behov for langtidsplasser og 
flere må derfor dele rom. Korttidsavsnittet (sykestua) har 3 sykestueplasser, en akuttplass og 6 korttidsplasser 
til bruk for rehabilitering, lindrende behandling og avlastning. I tillegg er det et behandlingsrom hvor det blant 
annet gis cellegiftbehandling. 

I 2010 ble det etablert et boligprosjekt for personer med utfordringer innen rus- / psykisk helse. Gjennom dette 
tilbudet gir vi 3-4 personer med mer sammensatte behov en faglig og kontinuerlig oppfølging. Dette er et 
prosjekt ut 2012.  

De siste årene har det vært et økende antall brukere som trenger tverrfaglig og koordinerte  hjelpetiltak. Vi har 
flere barn og unge med betydelige og sammensatte  funksjonsvansker. I tillegg erfarer vi at også antallet 
voksne og eldre med behov for koordinerte tiltak øker.  Vi har over mange år jobbet med utvikling av systemer 
og  kompetanse som skal bidra til at vi har på plass et godt apparat for ordningen med individuell plan og 
personlig koordinatorer.  Likevel ser vi at det først og fremst er innenfor deler av helse- og omsorgsektoren at 
dette er godt etablert. 

Totalt er det rundt 250 personer som har vedtak på ulike tjenester og som følges opp av enhetene. I tillegg er 
det til enhver tid en stor andel brukere uten vedtak og med mer uavklarte og tidsbegrensete behov.  

Utfordringer for sektoren: 

Oppgavene innenfor helse- og omsorgstjenestene vil øke og derfor er det nødvendig at tjenestetilbudet er 
differensiert og fleksibelt slik at tilbudene blir mest mulig effektive og på det rette nivået. Et økende antall 
brukere trenger tverrfaglig og koordinerte  hjelpetiltak. I tillegg er det til enhver tid en stor andel brukere uten 
vedtak og med mer uavklarte og tidsbegrensete behov.  
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Flere gamle vil i framtida oppleve å oppnå en høyere alder med en rimelig god helse, men en større andel vil 
også leve videre med betydelige funksjonstap og behov for bistand. Basert på  nasjonale tall vil også dette 
medføre at andelen eldre med demens  vil øke. 

Helse- og omsorgstjenester er kostbare. Det er i stor grad døgnbaserte tjenester hvor det er behov for høy 
kompetanse. Økende behov vil over tid kreve økte ressurser. Det er et hovedmål at brukere skal fungere 
selvstendig med tilpasset hjelp på alle livets arena. Eldre skal kunne bo hjemme/ i egen bolig lengst mulig og 
motta nødvendige tjenester. 

Hjemmebaserte tjenester må være av en slik dimensjon at økende behov kan imøtekommes 

Det er en forholdsvis stor andel av ansatte som nærmer seg seniornivå og rekrutteringsarbeid er viktig å holde 
fokus på.  I takt med at behovene endrer seg vil også det være nødvendig å opprettholde personalgruppe med 
tverrfaglig kompetanse. 

Innen helseavdelinga er en særskilt utfordring framover å opprettholde kvalitet og bredde på legetjenestene, 
fordi legene blir eldre og er av de kommunene som ikke kan ha vaktsamarbeid med andre kommuner.  

Realiseringen av samhandlingsreformen stiller store krav til kommunen, først og fremst overfor helseforetaket, 
men også til interkommunalt samarbeid. Vi ligger rimelig godt an, men det er i dag usikkert om vi får beholde 
sykestueplassene, som tilfører Nordkapp en økonomi på kr 2.1 millioner per i dag, og 2.8 millioner 
indeksregulert for de tre neste årene. Reformen omfatter 11 tjenesteavtaler, og tar for seg de fleste tenkelige 
tjenestetyper, bl.a. sykestuefunksjonen, øyeblikkelig hjelp institusjonsplasser, psykiatritjenester, innleggelser 
og utskrivinger, jordmortjenesten, beredskap, faglige samhandlingsnettverk og opplæring/ fagliggjøring. Lokalt 
vil det være nødvendig å jobbe for å få en felles forståelse for det tverrsektorielle ansvaret i forhold til personer 
som trenger tjenester fra flere sektorer.  

3.6 NAV 
NAV Nordkapp ble etablert i 2006, der tidligere trygdekontor, Aetat og den kommunale sosialtjenesten ble 
samorganisert med en felles leder. I den kommunale delen inngår økonomisk sosialhjelp, barnevern og 
flyktningetjenesten. I juni 2012 ble det politisk vedtatt at barneverntjenesten, helsesøstertjenesten og P-P- 
tjenesten skal etableres som egen enhet (Forebyggende avdeling for barn og unge) og organisatorisk legges 
under Oppvekst og kultursektoren. Dette betyr at barneverntjenesten innen 2012, ikke lenger inngår i den 
kommunale delen av NAV Nordkapp. 

Følgende inngår i NAV sin oppfølgingsportefølje: ( antall personer ) 

Arbeidsavklaringspenger Arbeidsledige Sykemeldte Økonomisk 
sosialhjelp 

Barnevern Flyktninger 

130 80 125 33 52 58 
 

Økonomisk sosialhjelp: 
Siden NAV Nordkapp ble etablert, har det skjedd en gradvis nedgang i tallet på langtidsmottakere av 
sosialhjelp. Dette har sammenheng med at man nå har mye større mulighet til å jobbe helhetlig med denne 
brukergruppen, både i forhold til arbeidsrelaterte og andre i oppfølgingstiltak. Det er likevel fremdeles store 
utfordringer i forhold til den tyngste brukergruppen der rus/ psykiatri og økonomiske problemer er 
fremtredende, i tillegg til andelen brukere uten fast arbeid. Sammenlignet med resten av Finnmark ligger 
Nordkapp i det øverste sjiktet i antall saker pr. tusen innbyggere. Årsakene til dette er komplekse, 
men  alkoholproblematikk og  høy arbeidsledighet er nok viktige faktorer som spiller inn. Dette har 
gjennom  mange år vær et såkalt «kyst Finnmark» problem, og det kreves store ressurser, faglig god standard 
og godt  tverrfaglig samarbeid i kommunen for å kunne jobbe hensiktsmessig med dette fagområdet. Godt 
barnevernsarbeid, og øvrig forebyggende arbeid i kommunen vil på sikt kunne redusere antall 
fremtidige  brukere innenfor sosialtjenesten og rehabiliteringstjenesten.  
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 Utfordringer: 

Det er store utfordringer i forhold til den tyngste brukergruppen der rus/ psykiatri og økonomiske problemer er 
fremtredende, i tillegg til andelen brukere uten fast arbeid. Sammenlignet med resten av Finnmark ligger 
Nordkapp i det øverste sjiktet i antall saker pr. tusen innbyggere 

Barnevern: 
Siden 2008 har det vært en jevn økning av antall barnevernssaker i Nordkapp kommune, men 2011 skiller seg 
ut med rekordhøyt antall barn som mottok hjelp fra barneverntjenesten. Økning av barnevernssaker er en 
nasjonal problemstilling, og det er gjort ulike overordnede  politiske og administrative grep for at kommunene 
skal kunne være i stand til å håndtere den økte saksmengden. Årsakene til det store omfanget av 
barnevernssaker er sammensatte. Deler av dette bildet har sammenheng med den generelle 
samfunnsutviklingen, med økning av psykiske problemer både blant voksne og barn, samt økning av skilsmisser 
og samlivsbrudd med påfølgende konflikter i forhold til foreldrenes dragkamp om omsorgen for barna. I likhet 
med mange andre kommuner, har Nordkapp mye å gå på når det gjelder forebyggende arbeid blant barn og 
unge, og vi ser at barneverntjenesten i mange tilfeller kommer alt for sent inn i saker der problemer hos de 
ulike barna og deres familier allerede er kjent både i skolen og barnehagen. Som et ledd i arbeidet for å komme 
tidligere på banen i det forebyggende arbeidet blant barn og ungdom i kommunen, er det nå opprettet en ny 
enhet der man samler barnevernet, helsesøstertjenesten og P.P-tjenesten i en felles organisasjon. Målet er å 
komme tidligere inn i utsatte familier, der man jobber mer helhetlig, med konkrete og hensiktsmessige tiltak, 
allerede fra baby og førskolealder. Dersom man ikke klarer å gjøre noen grunnleggende grep innenfor 
forebyggende barnevern, vil saksmengden sannsynligvis fortsette å øke. 

Kommunen står ovenfor en økonomisk utfordring relatert til etablering av den nye forebyggende enheten og 
har i den forbindelse søkt Fylkesmannen om tilbakeholdte skjønnsmidler for 2011 

Utfordringer: 

Nordkapp har mye å gå på når det gjelder forebyggende arbeid blant barn og unge. Kommunen står ovenfor en 
økonomisk utfordring relatert til etablering av den nye forebyggende enheten og har i den forbindelse søkt 
Fylkesmannen om tilbakeholdte skjønnsmidler for 2011. 

Flyktninger: 

Nordkapp kommune har hatt bosetting av flyktninger siden 2001. Pr. august 2012 bor det 53 flyktninger i 
kommunen, derav 28 voksne og 25 barn. Av 28 voksne deltar 8 personer på introduksjonsprogrammet og 5 
personer er i fast jobb. Siden flyktning tjenesten ble etablert har det vært knyttet en del utfordringer i 
forbindelse med bosetting og integrering. 

Mangel på arbeidsplasser og egnede boliger har vært et gjennomgående problem, og mange flyktninger har 
valgt å flytte fra kommunen etter relativt kort tid på grunn av manglende arbeid. 

Når det gjelder integrering av barn i barnehage og skole har utfordringene i perioder vært store, men dette har 
etterhvert blitt mer håndterlig ,og slik flyktning tjenesten opplever det, har man fått gode rutiner på plass for å 
møte disse utfordringene. IMDI ( Integrerings mangfolds direktoratet) anmoder Nordkapp kommune årlig om 
bosetting av 10 personer. I realiteten kan alle flyktninger søke om familiegjenforening slik at antall bosettinger i 
realiteten vil bli større. Kommunen er nå kommet til et veiskille der man må ta en politisk avgjørelse på hvilken 
retning som er ønskelig i forhold til bosetting. Dersom man skal fortsette å bosette opptil 10 personer årlig, må 
det gjøres ulike grep blant annet i forhold til voksenopplæringa, flyktning tjenesten og boligstruktur. Når det 
gjelder arbeidsmarkedet, har Nordkapp hatt relativ høy ledighet over tid, og det er lite som tyder på at dette 
bildet kommer til å endre seg de kommende årene. Når det er sagt er det flere familier som har bodd i 
kommunen i flere år, er i fast arbeid og ellers har funnet seg godt til rette. 

I løpet av høsten 2012 vil det bli tatt en politisk avgjørelse i forhold til fremtidig bosettingsmønster. 
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Utfordringer: 

Mangel på arbeidsplasser og egnede boliger. IMDI ( Integrerings mangfolds direktoratet) anmoder Nordkapp 
kommune årlig om bosetting av 10 personer. I realiteten kan alle flyktninger søke om familiegjenforening slik at 
antall bosettinger i realiteten vil bli større. Kommunen er nå kommet til et veiskille der man må ta en politisk 
avgjørelse på hvilken retning som er ønskelig i forhold til bosetting. 

3.7 Skoler og barnehager 
Kommunale skoler 

Det er pr i dag 2 kommunale skoler i Nordkapp, Gjesvær og Honningsvåg.  

SKOLE TRINN ANTALL ELEVER ANTALL LÆRERE 
Honningsvåg skole 1.- 10. 374 34 
Gjesvær skole 1.- 10. 12 4 
SUM  386 38 
Tabell 4 Antall elever og lærere ved skolene i Gjesvær og Honningsvåg. Kilde: www.skoleporten.no 

En fremskrevet utvikling av antall barn i skolepliktig alder viser en nedgang i antall elever i skolepliktig alder i 
Nordkapp frem mot 2040 

År 2012 2015 2020 2030 2040 
Elever 374 350 316 335 310 

Tabell 5 Barn i skolepliktig alder i Nordkapp kommune. Kilde: www.skoleporten.no 

Nordkapp har en lærertetthet på 13,6 elever pr lærer. Til sammenligning er tallene for Finnmark og nasjonen 
11,6 og 14,8. Forutsatt denne fremskrivingen er det ikke behov for nytilsettinger av lærere i de neste 4-5 årene 
De årlige elevundersøkelsene viser en høy grad av trivsel blant elevene, og det rapporteres om et godt 
læringsmiljø. Elevene i Nordkapp presterer i underkant av det nasjonale snittet i Undervisningsdirektoratets 
målebarometer.  

Kommunale barnehager   

I Nordkapp er det 4 barnehager. 

KOMMUNALE 
BARNEHAGER 

ANTALL AVD, ANTALL BARN ANTALL ANSATTE 
på avdeling + leder 

Nordkapp barnehage 4 55 13 
Nordvågen barnehage 2 27 7 
Skårungen barnehage 2 27 8 
Storbukt barnehage 3 39 13 

SUM 11 148 41 
Tabell 6 Barnehager I Nordkapp Kilde: www.skoleporten.no.  

Geirfuglen barnehage i Gjesvær er en ikke-kommunal barnehage med 6 barn og 2 ansatte. Dette  er ikke tatt 
med i statistikken over.  

I 2012 er det 196 (163)2

Nordkapp kommune har i dag en barnehagekapasitet på 148 kommunale barnehageplasser. I tillegg er det 13 
barnehageplasser i Geirfuglen barnehage i Gjesvær.  

 barn i aldersgruppen 0-5 år i Nordkapp kommune. 154 av disse har barnehageplass. I 
2015 er det estimert at det skal være 199 (164) barn i aldersgruppen 0-5 år i Nordkapp kommune. Videre er det 
i 2020 estimert at det skal være 213 (176) barn i aldersgruppen 0-5 år. Det er estimert en økning på 3 barn i 
aldersgruppen 0-5 år fra 2012 til 2015, og en økning med ytterligere 14 barn fra 2015 til 2020.  

                                                           
2 Tallene i parentes er barn i alderen 1-5 år 
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Etter hovedopptaket i 2012 er det 5 ledige av  148 kommunale barnehageplasser  i Nordkapp kommune. Alle 
pedagog- og assistentstillinger er besatt. Dette tatt i betraktning er det ikke nødvendig med utvidelse av 
kommunens barnehagekapasitet de tre nærmeste år. Likevel vil det være viktig å utarbeide en plan for en 
eventuell utvidelse av kommunens barnehagekapasitet, slik at Nordkapp kommune er godt forberedt på en 
eventuell fremtidig befolkningsvekst.  

Kultur 

Nordkappfestivalen og Nordkapp filmfestival er vel etablerte og godt besøkte festivaler. Kulturskolen i 
Nordkapp har hvert år mange søkere og er fullsatt. Nordkapp Kino har høye besøkstall og er flere år kåret til 
Norges fremste skolekino. Frivilligheten i idretten og friluftslivet i kommunen er forbilledlig og det er en høy 
andel av kommunens befolkning som er aktive medlemmer. Nordkapp kommune har et rikt og allsidig kulturliv.   

Dette til tross for at det ikke eksisterer en plan for utvikling av kulturlivet i Nordkapp. Planarbeidet her vil være 
viktig de nærmeste årene.  

Utfordringer for sektoren: 

- Utarbeide en helhetlig plan for utvikling og drift av oppvekst- og kultursektoren. 
- Etablere rutiner og planverk for samhandling og samarbeid på tvers av sektorene i kommunen.  
- I større grad etablere rutiner og planverk for samhandling og samarbeid på tvers av enhetene i 

sektoren.  
- Ha større fokus på organisasjonsutvikling innad  i de ulike enhetene og i sektoren som  helhet.  
- Barnehagene og skolene må prioritere grunnleggende lese- og skriveopplæring i enda større grad enn 

tilfellet er per 2012., om å rullere og etablere planverk for dette. 

Videregående skoler 

Nordkapp maritime fagskole og videregående skole i Honningsvåg tilbyr studiespesialiserende retning (vg 1-3), 
maritim fagskole samt flere yrkesfaglige studieretninger. Skolen er også hovedskolen for LOSA 
(distanseundervisnings- og distribuert tilbud), vg1-nivå i åtte kommuner, samt vg2 og vg3 i Båtsfjord.  

Utfordringer: 

 Et stadig nedadgående elevtall gjør at tilbudet ved vgs er uforutsigbart og under press. Vi opererer i et marked 
hvor det er om å gjøre det attraktivt for elever å søke seg hit. Utfordringene strekker seg på tvers av sektorer 
og plantyper.  

3.8 Teknisk infrastruktur 
Teknisk sektor er delt i tre avdelinger: Fellestjenesten, kommunaltekniske tjenester og 
byggesaksavdelingen. Driftssjef, avdelingsleder , formenn og leder for fellestjenesten 
har det faglige ansvar for sine respektive avdelinger. I tillegg kommer administrativ avdeling som betjener 
begge avdelinger. Teknisk sjef har det overordnede administrative, økonomiske 
og planansvaret for sektoren.  

Forøvrig er enheten sterkt involvert i arbeidet med en overordna ROS analyse og kommunal kriseplan 

Utfordringer: 

Sektoren har store utfordringer: 

- Store vedlikeholdsetterslep  på infrastruktur  vann og avløp 
- Nye og endrede myndighetskrav i forhold til vannbehandling  og rensing spillvann 
- Etterslep på vedlikehold demninger jfr. rapport fra NVE og Norconsult  fra 2009. 

 

Kommunens ansvar for et veinett med ulik kvalitet, fremkommelighet, og trafikksikkerhet kan ikke sies å være 
tilfredsstillende løst. Innenfor vann og avløp arbeides det kontinuerlig med å redusere lekkasjer og styrke 
ledningsnettet i takt med utbygging etter vedtatte avløpsplan. Kommunen har en betydelig del med 
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fellesledninger for kloakk og overvann. Å tilrettelegge for aktivitet for alle – både sommer og vinter – må 
prioriteres. Sentrumsplanarbeidet har tidligere tydelig synliggjort at befolkningen er opptatt av 
grøntområdene, og utvikling av anlegg både i sentrum og i fiskeværene. 

Både for veisiden og VAR-området er det betydelig etterslep i forhold til lovpålagte oppgaver i 
forurensningsloven og drikkevannsforskriften og egne mål for standard. Utskiftingstakten av vann og avløpsrør 
bør gjennomføres etter vedtatte planer. Tildels gammelt ledningsnett, endrede klimaforhold og krav om adskilt 
overvann og avløpsnett, tilsier behov for en overvannsplan som skal belyse nødvendige tiltak.  Vann – og 
avløpsplan (kommunedeleplan for avløp 2007) skal rulleres. Den skal bl.a. ta høyde for evt. nye bolig og 
næringsområder. 

Ny infrastruktur Sarnes/Repvåg: Områder regulert til  boligformål har ført til  krav om opparbeidelse av nye 
kommunal veier. Vil også i løpet av 2013  medføre krav om nytt vannverk med infrastruktur.  

Innenfor kommunaltekniske oppgaver er det utfordringer i forhold til bemanning og rekruttering av personell 
med erfaring/utdannelse. Å prioritere tilgjengelige ressurser mellom forsvarlig daglig drift, deltakelse i 
prosjekter og oppfølging av pågående utbygging er en betydelig utfordring. 

4 Utfordringer for Nordkapp som lokalsamfunn 

4.1 Befolkning og bosetting  
Nordkapp med sine uttalte muligheter bør ha som mål å stanse befolkningsnedgangen.  Den demografiske 
utviklingen går mot en stadig eldre befolkning. Selv om eldre får stadig bedre helse, lever lengre  og vil etter 
hvert måtte stå lengre i jobb, er dette en utfordring. Andelen unge må økes. Dette kan skje gjennom: 

- Å gjøre det attraktivt for unge å etablere seg i Nordkapp 
- Tiltrekke seg småbarnsfamilier 
- Legge til rette for nye og interessante arbeidsplasser 
- Legge til rette boligbygging. Dette må sees i sammenheng med ny sentrumsplan som gjør det mulig 

med økt beboelse. 
- Opprettholde og utvikle et rikt kultur- og idrettstilbud 
- Legge til rette for rekreasjon og hytteliv 
- Legge til rette fysisk aktivitet ved å utvikle friområder og gang- og sykkelstier. 
- Implementere universell utforming i alle tiltak.  

 
Dette er sentrale problemstillinger som bør inngå i kommuneplanens samfunnsdel. 

4.2 Utbygging og langsiktig arealbehov i Nordkapp 
Nordkapp kommunes nåværende arealplan er på mange måter en plan for en forgangen tid. Den 
imøtekommer ikke dagens behov på flere sentrale områder. Det være seg industri, næring , boligareal eller 
hytte/rekreasjonsareal.  

De aller fleste henvendelse som rettes mot planavdelingen går på arealforvaltningen som er under press på en 
rekke viktige områder. Dette gjelder: 

- Hytte- og rekreasjonsområder:

- 

 Det etterspørres bedre regulering i forbindelse med  adkomst og  
parkering. Det etterspørres nye tomter og nye områder. Et stadig tilbakevendende tema er behov for 
endring og merking av scooterløyper. 
Boligareal:

- 

 Det etterspørres nye areal for boligbygging. Det etterspørres mulighet for tilrettelegging av 
boliger/leiligheter  rundt eller i Honningsvåg sentrum. 
Næringsareal:

- 

 Mangel på næringsareal er til hinder for nyetableringer, ikke minst for reiselivet i 
forbindelse med tilrettelegging for turistfiske.  
Industriareal:

- 

 Man opplever en økende etterspørsel etter industriområder for fremtidig industriell 
utbygging.  
Kystsone: Kommunen ser at det ligger mulige  interessekonflikter i bruk av kystsonen og at det bør 
gjøres en ny vurdering av disponeringen av kystsonearealene.  
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- Masseuttak:

- 

 Utvikling av fiskerihavner og industriareal vil kreve masse  av god fjellkvalitet. God tilgang 
på masser fra nærområder er viktig med tanke på kostnader og tidsrammer. Det er således en 
beslutningsfaktor. Det bør settes i gang et arbeide for å kartlegge disse ressursene i kommunen.     
LNF-områder:

- 

 Nye bolig-, hytte-, masseuttak, nærings- og industriareal vil nødvendigvis legge press på 
de forskjellige  LNF-soner vi nå har. 
Honningsvåg sentrum:

- 

 Nåværende sentrumsplan ble stadfestet 1997 og dekker ikke dagens behov 
særlig med tanke på endret forretningsstruktur og trafikkmengde samt muligheter for beboelse. 
Sanering:

4.3 Næringsliv og sysselsetting  

  Nordkapp har en flere bygninger og anlegg som ikke er i bruk.  Det er behov for sanering og 
at arealene redefineres til ny virksomhet og ny bruk. 

Et oppegående næringsliv er en nøkkelfaktor for utvikling av kommunen. Nordkapp kommune har et 
utgangspunkt med flere ulike næringer med stort potensial.  Vår posisjon i Finnmark med størst aktivitet innen 
fiskeri og reiseliv bør gi kommunen store muligheter for utvikling og videre vekst. Videre har Nordkapp en 
geografisk beliggenhet og naturgitte fordeler som kan gjøre oss svært interessant i forbindelse med 
petroleumsaktiviteten i Barentshavet, både på norsk og russisk side. Dette som et tillegg til det man allerede 
har gjort, og videreutviklet, innenfor oljevernberedskap.  

Nordkapp har 2 viktige planprosesser på gang: 

• Nordkapp kommunes næringsstrategi 2012-2022. 
Denne planen definerer viktige satsingsområder som: 
- Fiskeri og havbruk 
- Reiseliv 
- Olje- og gassrelatert virksomhet 
- Kultur som næring 
- Varehandel og servicenæring 
 

• Masterplan for reiselivet. 
Nordkapp reiseliv  er i ferd med å  utvikle en overordnet strategi (masterplan)for reiselivet i 
Nordkapp. Dette gjøres ved å følge Innovasjon Norges ”Hvitebok for reisemålsutvikling”. 
Programmet består av 3 faser: 
- Forstudie 
- Etablere et rammeverk for utvikling, kalt Masterplan 
- Gjennomføringsfase 

Næringsplanen og Masterplanen vil være viktige premissgivere og gi konkrete innspill  til både 
kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og kommende handlingsdel.  

4.4 Utfordringer i miljøvern, klimaarbeid og samfunnssikkerhet. 
En bærekraftig utvikling er del av formålet med plan- og bygningsloven. Miljøperspektivet er således særlig 
nødvendig å inkludere i all kommunal planlegging. Den nye naturmangfoldloven gjør seg gjeldende for all 
forvaltning som bører natur, og vil dermed berøre mye av kommunens planlegging og planer. Regjeringen har 
lagt fram den nye klimameldingen til Stortinget i vår. Den varsler ny politikk og tiltak på området. Et endret 
klima får konsekvenser for kommunens planlegging, og kunnskap om hvordan et endret klima vil påvirke miljø 
og samfunn i Nordkapp kommune må derfor framskaffes. I den forlengelse utgjør risiko- og sårbarhetsanalyser 
en viktig fundament for kommunens samfunns- og arealplanlegging. Kommune-ROS og beredskapsplan vil bli et 
prioritert planområde i denne perioden, særlig på grunn av ny forskrift om kommunal beredskapsplikt. 

4.5 Samferdsel, transport og infrastruktur 
Det er fortsatt slik at det finnes flaskehalser og utfordringer innenfor samferdsel for kommunen 
(Skarvbergtunellen, Skarsvågkrysset – Nordkapplatået, Rassikring Fv 173, Rassikring  Kamøyvær – Ev 69). Det 
bør vurderes  en kommunal planinnsats i forhold til NTP, regionale planer for areal og transportplanlegging 
(ATP), havneutvikling og flyplass.   

Utfordringer: 
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- Regularitet/forursigbarhet 
- Rassikring 
- Bredbånd 

5 Planstatus for Nordkapp kommune. 
Nedenfor følger en kort oppsummering av dagens planstatus for Nordkapp kommune: 

5.1 Planer etter plan- og bygningsloven 
Kommuneplanen samfunnsdel. 

Nordkapp kommune har pr i dag ikke en vedtatt samfunnsplan.  

Kommuneplanens arealdel. 

Kommunens arealplan med bestemmelser gjelder for 2002-2011 og er ikke rullert i perioden. Kystsonen er 
integrert i arealplanen av 2002. I praksis er denne arealplanen gått ut på dato.  
 
Kommunedelplaner 

Ingen 

Områdeplaner  

Det er utarbeidet planprogram for områderegulerings av Veidnes til industriformål. Det er i gangsatt 
områderegulering for utvidelse av Honningsvåg kirkegård. 

Reguleringsplaner. 

Nordkapp kommune har pr i dag en rekke reguleringsplaner av eldre og nyere dato. En god del av disse planene 
legger ikke til rette for dagens behov. Det kan derfor være nødvendig med en gjennomgang av 
reguleringsplanene. Kommunens reguleringsplaner er vedlagt i sortert orden.  

5.2 Andre kommunale planer 
Økonomiplan 

Økonomiplanen er ikke en del av kommuneplanen. Økonomiplanen utarbeides hvert år og hjemles i 
kommuneloven.  Planen tar for seg de økonomiske rammer for kommende år, og målsetninger for sektorene i 
samme periode. Dette legger grunnlaget for planlegging av den daglige drift. Det er viktig å få til en tett kobling 
mellom kommuneplanens handlingsdel  og økonomiplan. 

Sektor- og temaplaner i Nordkapp kommune 

Kommunen må ha som målsetting at flest mulig sektor- og temaplaner utarbeides som kommunedelplaner. 
Kommunedelplaner er underlagt Plan- og bygningslovens prosessuelle krav. En vedtatt kommunedelplan vil 
derfor ha større tyngde enn en sektorplan, jf pkt 1.2.  

Helse og sosial 

-Kommunedelplan for helhetlige og koordinerte tjenester " Deltakelse, aktivitet og mestring". Denne planen 
innbefatter rehabiliteringsplan, boligsosial handlingsplan, rusmiddelplan, psykisk helseplan, og plan for 
lindrende behandling. Det er igangsatt revideringsarbeid hvor arbeidet med folkehelseplan inngår. 

-Plan for katastrofe og beredskap i helse- og sosialtjenesten 

-Plan for smittevernberedskap 
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Oppvekst og kultur   

De fleste enhetene innenfor oppvekst- og kultur har årsplaner, virksomhetsplaner og/ eller utviklingsplaner 
som beskriver hva enhetens faglige innhold skal være. Siste utarbeidet sektorplan er fra 2002, og er gått ut på 
dato. Gjennom RSK Vest-Finnmark er det utarbeidet en kvalitetsutviklingsplan for barnehager og skoler for 
2011 - 2014.  

Teknisk sektor 

Sektoren har pr i dag følgende planer:  

Vedlikeholdsplan vei, Vedlikeholdsplan bygg, Trafikksikkerhetsplan vei fra 2002 (ny plan må utarbeides), VA- 
plan, Energi og klimaplan, Kompetanseplan Brann 

Samfunnssikkerhet og beredskapsplaner 

Kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse ble sist rullert i 1999. Den helhetlige ROS-analyse skal gi et 
oversiktsbilde over uønskede hendelser som kan ramme Nordkapp kommune. Det er derfor  viktig at 
kommunen prioriterer å revidere sin helhetlige ROS-analyse. Dette innbefatter Teknisk sektors 
beredskapsplaner for brann, vannforsyning og damanlegg. 

Nordkapp kommune har i mars 2012 utarbeidet en overordnet plan for kriseledelse  kalt ”Kriseledelsesplan 
Nordkapp kommune”. Denne planen gir en generell oversikt over oppgaver og ansvarsforhold i en 
krisesituasjon, samt organisering av kriseledelse i kommunen. Kriseledelsesplanen bør rulleres årlig.   

Klima og miljø 

Nordkapp kommune har vedtatt klima og energiplan  for 2009-2013. Den skal rulleres i løpet av perioden. 

Strategisk næringsplan 

Nordkapp kommune har utarbeidet en strategisk næringsplan: ”Næringsstrategier 2012-2022”. Denne  sendes 
ut på høring og vedtas av kommunestyret i 2012.  Som tidligere nevnt vil det være svært viktig at denne planen 
blir en viktig premissgiver og gir konkrete innspill  til både kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og 
kommende handlingsdel.  

Masterplan for reiselivet 

Masterplan for reiselivet i Nordkapp er under utarbeidelse og vil fungere som en viktig premissgiver til 
kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og kommende handlingsdel.  

6 Vurdering av planbehovet i Nordkapp 2013-2016 

6.1 Samlet kommuneplan.  
Nordkapp kommune startet i sin tid arbeidet med et strategisk dokument med arbeidstittel  ”Nordkapp 
kommune – mulighetenes kommune”. Dokumentet var ment å inngå i det som skulle være  kommuneplane 
2004-2006. Dette arbeidet ble ikke fullført.  

Kommuneplanens arealdel er på flere områder utdatert . I praksis må det utarbeides en ny arealplan. Den 
eksisterende er foreldet og lite egnet til vanlig rullering. 

Kystsonen i kommunen inngår i arealplanen av 2002.  Arealebehovet og arealforutsetningene i kystsonen er 
endret. En avregulering av Sarnesfjorden som oppdrettsområde vil frigjøre området for en fremtidig 
industriutbygging.  Oppdrettsnæringen har signalisert ønske om større lokasjoner med tanke på mulighet for å 
hente ut stordriftsfordeler. Det vil være naturlig at kystsonen sees i sammenheng med landarealene og at 
kystsoneplanen integreres i kommuneplanens arealdel. 
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6.2 Kommunedelplaner 
Det pågående tverrsektorielle planarbeidet ”Plan for helhetlige og koordinerte tjenester” videreføres og 
utarbeides som kommunedelplan.  

Rullering av V/A-planen utarbeides som kommunedelplan.    

Vedlikeholdsplaner utarbeides som kommunedelplaner. 

Sektorplaner utarbeides som kommunedelplaner. 

6.3 Områdeplaner. 
Områdeplan er en arealplan med kart og bestemmelser og juridisk bindende. Se forøvrig pkt 6.4 

6.4 Reguleringsplaner 
Status for reguleringsplaner framgår av pkt  5.1.5.  

I tillegg til behovet for en generell gjennomgang av eksisterende reguleringsplaner, er det behov for en 
planinnsats på følgende områder:  

Bolig: Det er behov for å regulere inn nye områder for boligbygging i Honningsvåg der det allerede er utbygget 
infrastruktur . Det bør i tillegg vurderes å endre enkelte områder som i dag er regulert til boligformål til 
fritidsbebyggelse. Det er en betydelig forskjell på krav til infrastruktur i et boligfelt i forhold til et område 
regulert til fritidsbebyggelse.  

Honningsvåg sentrum:  Reguleringsplan for Honningsvåg sentrum er fra 1997 og moden for oppdatering. Det 
er behov for et sterkt fokus på sentrumsutviklingen, ikke minst i reiselivssammenheng. Ny forretningsstruktur 
gjør at boligbygging i sentrum bør gis en vurdering, samt frigjøring av areal til næringsformål.  Ny sentrumsplan 
utarbeides som områdeplan.    

Næring: Det er behov for nye næringsområder i kommunen. Dette gjelder for sentrum som nevnt ovenfor, men 
gjelder også for fiskeværene i kommunen. Næringsetableringer vil i mange tilfeller føre til behov for 
oppgradering av infrastruktur; bedre veier, snu- og parkeringsplasser m.m.  

Fritidsboliger: Det er behov for en gjennomgang av områdene for fritidsbebyggelse i kommunen. Stikkord er: 

- Nye områder  

- Utvidelse av eksisterende områder 

- Fortetting av eksisterende områder 

- Infrastrukturelle tiltak og krav tilpasset hvert enkelt område. For eksempel bør alle hyttefelt ha regulert 
tilførselsvei inn i feltene. Det bør utarbeides bestemmelser for  vann og avløp.  

6.5 Sektorenes planbehov 
All kommunal sektorplanlegging bør være forankret i kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneplanens 
samfunnsdel er en viktig arena for samordning mellom den enkelte sektors utfordringer og prioriteringer og 
kommunens samlede utvikling.  

Det er derfor naturlig å fastslå at det ikke skal utarbeides sektorplaner før kommuneplanens samfunnsdel er på 
plass. Dersom det skulle oppstå akutte behov  for slike planer, må det være planutvalget/formannskapet som 
tar stilling til om man skal fravike en slik venteregel.  Pågående planarbeid videreføres.  

En god del av sektorenes planarbeide bør vurderes gjort på tvers av sektorene. 

Helse- og sosial 



17 
 

• Folkehelseplan - denne løftes inn i overordnet i kommunedelplan for helhetlige og koordinerte 
tjenester 

• Demensplan - denne kan inngå i kommunedelplan for helhetlige og koordinerte tjenester. 
• Plan for miljørettet helsevern 
• Plan for rekruttering - og kompetanseutvikling innen helse- og omsorgssektoren 

Oppvekst og kultur 

• Kvalitetsutviklingsplan for den enkelte barnehage og skole, som går mer i dybden enn 
kvalitetsutviklingsplanen for RSK Vest-Finnmark 2011 – 2014 

• Planverk på tvers av enhetene i sektoren 
• Rullere og etablere plan for satsing på grunnleggende lese-, skrive og regneopplæring i 

barnehager og skoler 
• Kulturplan for kulturskole og øvrig kulturvirksomhet 
• Planverk for eventuell utvidelse av barnehagekapasitet 
• Kulturpolitisk plan 

Teknisk sektor 

• Vedlikeholdsplaner 
• Hovedplan for avløp og vannmiljø 
• Trafikksikkerhetsplan 
• Overvannsplan 

Helse og sosial har startet et arbeid med Plan for rekruttering og kompetanseutvikling.

7 Organisering  av og ressurser til  planarbeidet. 

 Denne bør utferdiges 
som en helhetlig plan som skal gjelde for hele kommunen som organisasjon. 

7.1 Politisk organisering. 
Ansvaret for planlegging etter Plan og bygningsloven (PBL) ligger til kommunestyret.  I Nordkapp kommune er 
en rekke saker delegert til formannskapet.  Det er imidlertid behov for å få et mer oppdatert 
delegasjonsreglement innenfor saker som er hjemlet I PBL. 

7.2 Administrativ organisering. 
Det administrative ansvaret har rådmannen.  I rådmannens stab er det en stillingshjemmel avsatt til planlegging 
etter PBL. Det er stillingen som kommuneplanlegger.  Denne begrensingen i kapasitet vil legge begrensinger på 
kommunens fremdrift i planarbeidet. 

7.3 Økonomiske ressurser. 
Med dagens bemanning  og kompetanse vil det være et faktum at Nordkapp kommune må kjøpe betydelige 
eksterne tjenester for å få utarbeidet prioriterte planoppgaver.   

8 Prioritering av  planoppgaver i inneværende 
kommunestyreperiode . 

 

Prioritert i rekkefølge. 

Rådmannen fremmer flg. forslag til prioriteringer av planoppgaver: 



18 
 

1. Samlet kommuneplan. 
Kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel startes opp så snart som praktisk mulig 
og utarbeides parallelt.  Handlingsdelen innarbeides i rådmannens økonomiplan /budsjett det året 
kommuneplanen vedtas. Målsettingen for planarbeidet bør være et ”kortfattet ”og nøktern 
planarbeid, men med gode prosesser mot befolkning, næringsliv og politikere. 

2. Kommunedelplaner 
3. Reguleringsplaner. 
4. Andre planer. 

 

Planprioritering for Nordkapp kommune 2012-2015. 

Planer Behov/status 2012 2013 2014 2015 Ansvarlig 
Kommuneplan      Planavdeling 
Samfunnsdel Lages ny oppstart    Planavdeling 
Arealdel Rulleres oppstart     
Kommunedelplaner       
Plan for rekruttering og 
kompetanseutvikling 

Lages ny Oppstart    Rådmann 

Plan for helhetlige og 
koordinerte tjenester  

Pågående  Ferdig   Helse og 
sosial/Oppvekst og 
kultur 

Plan for miljørettet 
helsevern 

Lages ny     Helse og sosial 

Klima og miljø Rulleres     Tverrsektoriell 
Samfunnssikkerhet og 
beredskapsplaner 

Rulleres     Rådmann 

Vedlikeholdsplan vei Rulleres Ferdig    Teknisk 
Vedlikeholdsplan bygg Rulleres Ferdig    Teknisk 
Vann og avløp Rulleres Ferdig    Teknisk 
Trafikksikkerhetsplan Lages ny Oppstart    Teknisk 
Energi- og klimaplan Rulleres  Ferdig   Teknisk 
Kompetanseplan brann Rulleres     Teknisk 
Overvannsplan Ny plan   Oppstart   
Sektorplan for oppvekst- 
og kultur 

Ny plan Oppstart    Oppvekst og kultur 

Barnehagekapasitet    oppstart  Oppvekst og kultur 
Kvalitetsutviklingsplaner 
for barnehager og skoler 

Rulleres Oppstart     Oppvekst og kultur 

Lese- og skriveplan Rulleres  Oppstart    Oppvekst og kultur 
Idretts- og anleggsplan       
Samferdsel, transport og 
infrastruktur 

Ny plan     Planavdeling 

Viktige  kommunale 
planer 

      

Næringsstrategier 2012-
22 

Ny plan på 
høring 

Ferdig    Rådmann 

Reiselivsplan Pågående  Ferdig   Rådmann 
Strategiplan Nordkapp & 
Porsanger Havn IKS 

Rulleres      

Områdereguleringer       
Områderegulering 
Veidnes 

Pågående   Ferdig  Planavdeling 

Honningsvåg sentrum   Oppstart   Planavdeling 
Honningsvåg kirkegård Pågående  Ferdig   Planavdeling 
Hyttefelt 1…..n   Oppstart    Planavdeling 
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ARKIV FOR REGULERINGSPLANER
PLAN 

ID
NAVN OMRÅDE 

NR.
STADFEST-
INGS DATO

PLANTYPE STATUS Reguleringsbest
emmelser

DIGIT
AL 

MERKNAD

Honningsvåg
1948001 Honningsvåg reguleringsplan 100 09.04.1948 Reguleringsplan Delvis endret nei BSR, har kun plankart
1970001 Reguleringsplan for Hjellplassen 100 19.11.1970 Reguleringsplan stadfestet Vi har kun en kopi mottatt av riksarkivet
1976003 Reguleringsplan for indre havn, Honningsvåg 100 01.11.1976 Reguleringsplan erstattet Erstattet av "Klubben Honningsvåg" 18.10.84
1978001 Reguleringsplan for tomt til A/S Fiskernes bank i 

Havneområdet
100 03.02.1978 Reguleringsendring erstattet Erstattet av "Honningsvåg sentrumt" 13.11.97

1978002 Reguleringsplan for Fiskerihavna i Honningsvåg 100 31.05.1978 Reguleringsplan erstattet Delvis endring av reguleringsplan for kvartalet 
Nordkappgt 2,4,6 og 8 fra 03.04.73 som vi ikke 
har funnet! Også endret av "Reguleringsendring 
for del av Holmen" 21.01.86. Fullstendig erstattet 
av "Honningsvåg sentrum" 13.11.97

1981008 Omregulering: Ny adkostvei til tomt 314 i Prestebakken 100 30.11.1981 Reguleringsendring stadfestet Endrer liten del av BSR

1983001 Reguleringsplan Nordkapphuset 100 03.10.1983 Reguleringsplan stadfestet
1984002 Klubben Honningsvåg 100 18.10.1984 Reguleringsplan erstattet Erstattet av "Klubben Honningsvåg" 06.04.90
1985003 Reguleringsendring: Garasjetomt ved aldershjemmet 100 09.05.1985 Reguleringsendring stadfestet endrer en liten del av BSR
1985004 Reguleringendring "Tomt for daghjem" 100 23.05.1985 Reguleringsendring stadfestet nei Planen erstatter en liten del av BSR
1986001 Reguleringendring for del av Holmen 100 21.01.1986 Reguleringendring erstattet Erstattet av "Honningsvåg sentrum" 13.11.97
1990001 Klubben Honningsvåg 100 06.04.1990 Reguleringsplan Delvis endret Erstatter "Klubben Honningsvåg" 18.10.84. Delvis 

endret av "Reguleringsplan Klubbnv, Fiskergata" 
27.02.92 og "Omregulering av Fiskergata, Vågen 
og Klubbenområdet" 17.06.03

1992003 Reguleringsplan Klubbvn, Fiskergata. Honningsvåg 100 27.02.1992 Reguleringsplan Delvis endret Delvis endret av "Omregulering av Fiskergata, 
Vågen og Klubbenområdet" 17.06.03. Endrer 
deler av "Klubben Honningsvåg" 06.04.90

1994005 Reguleringsplan Presteheie vest, Honningsvåg 100 20.06.1994 Reguleringsplan stadfestet Endrer delvis "Presteheia" 19.12.84 som vi ikke 
finner

1995001 Tilleggsregulering i Åsenveien (tilleggstomt) 100 04.05.1995 Reguleringsplan stadfestet Fant ikke "ordentlig" reguleringskart
1997004 Honningsvåg sentrum 100 13.11.1997 Reguleringsplan Delvis endret Delvis endret av "Omregulering Fiskerihavna" 

23.06.99, "Omregulering av Nordkappgata 3" 
07.06.04, Reguleringsplan for indre havn i 
Honningsvåg" 30.03.04, "Privat regulering av 
Holmen" 22.02.05

1999001 Omregulering Fiskerihavna 100 23.06.1999 Reguleringsplan stadfestet Delvis endrer "Gang- /sykkelvei Del 3 Holmbukt - 
Honningsvåg" 14.04.84, og "Honningsvåg 
sentrum" 13.11.97

2003001 Reguleringsplan for rådhusplassen 100 10.04.2003 Reguleringsplan stadfestet
2003002 Reguleringsplan for Elvedalen 100 20.05.2003 Reguleringsplan stadfestet
2003003 Omregulering av Fiskergata, Vågen og 

Klubbenområdet"
100 17.06.2003 Reguleringsendring stadfestet ja Endrer deler av "Klubben Honningsvåg" 06.04.90 

og "Reguleringsplan Klubbvn, Fiskergata. 
Honningsvåg" 27.02.92

2004001 Reguleringsplan for indre havn i Honningsvåg 100 30.03.2004 Reguleringsplan stadfestet ja Endrer delvis "Honningsvåg sentrum" 13.11.97 (?)

2004002 Omregulering av Nordkappgata 3 100 07.06.2004 Reguleringsendring stadfestet ja Delvis endring av "Honningsvåg sentrum" 
13.11.97

2005001 Privat regulering av Holmen 100 22.02.2005 Privat 
reguleringsplan

stadfestet Endrer deler av "Honningsvåg sentrum" 13.11.97

2012001 Regulering Klubbskjærsmoloen 20.03.2012 Reguleringsplan Stadfestet ja Forlengelse av Klubbskjærsmoloen 06.04.90
2012002 Privat reg. landbasert smoltanlegg 20.03.2012 Privat reg.plan Stadfestet ja Landbasert smoltanlegg Reinelva
2012003 Reguleringsplan Fiskerivegen 20.04.2012 Reguleringsplan Stadfestet ja Endring Honningsvåg sentrum 13.11.97



Storbukt
1950001 Storbukt, Honningsvåg 101 14.03.1950 Reguleringsplan Delvis endret nei BSR, har kun plankart
1974001 Reguleringsplan for forretning/industriområde i Storbukt 101 14.10.1974 Reguleringsplan delvis endret Delvis endret av: "gang-/sykkelveier del 1-3" 

01.07.81 og "Reguleringsplan for klubbhus til 
"Klippen"" 06.07.79

1977001 Reguleringsendring for tomt nr 25 101 18.01.1977 Reguleringsendring erstattet Erstattet av "Reguleringsplan for fiskeri- og 
turistprosjekt i Storbukt" 07.11.06

1979001 Reguleringsplan for fergeleie i Storbukt 101 31.01.1979 Reguleringsplan Delvis endret Delvis endret av "Gang- og sykkelveier del 1-3" 
01.07.81 og "Fiskeri- og turistprosjekt i Storbukt" 
07.11.06

1979003 Reguleringsendring for boligtomtene nr 364, 365, 366 
og 374 i Seppoladalen

101 03.05.1979 Reguleringsendring stadfestet

1979004 Reguleringsplan for klubbhus til "Klippen" 101 06.07.1979 Reguleringsplan stadfestet Endrer delvis "Reguleringsplan for 
forretning/industriområde i Storbukt" 14.10.74

1981005 Reguleringsplan for småbåthavn i Holmbukt 101 09.04.1981 Reguleringsplan erstattet Erstattet av "Reguleringsplan for småbåthavn i 
Holmbukt" 12.10.89

1981006 Reguleringsplan for gang- og sykkelveier del 1-3 101 01.07.1981 Reguleringsplan delvis endret 1: Honningsvåg, 2: Holmbukt-Storbukt 3: Storbukt. 
Planen medfører endringer i følgende planer: 
"Reg.plan for industriomrdåde ved Førstevann" 
18.04.68, "Reg.plan for vegsystemet for 
industriområdet v/Førstevann" 25.05.71 (ikke 
funnet), "Reg.plan for forretning- og 
industriområde i Storbukt" 17.07.75, "Reg.endring 
for tomt 25, Storbukt" 18.01.77, Reg.plan for 
Storbukt fergeleie" 31.01.79, "Regplan for 
fiskerihavna h-våg" 13.05.78, "reg.plan for 
bankbygg øst, H-våg" 10.10.78

1981007 Reguleringsplan for søppelanlegg ved Hammerneset 101 09.07.1981 Reguleringsplan stadfestet
1989001 Reguleringsplan for småbåthavn i Holmbukt 101 12.10.1989 Reguleringsplan Delvis endret Ersatter "Reguleringsplan for småbåthavn i 

Holmbukt" 09.04.81. Delvis erstattet av "Vei 
industriområde v/Stofi" 19.03.02

1990002 Reguleringsendring: Kobbholveien 101 23.05.1990 Reguleringsendring stadfestet Endrer delvis "Gang- og sykkelveier del 1", står at 
den erstatter "reg.plan. stadfestet i 31.01.79" som 
evt må være Storbukt fergeleie, men kartene 
overlapper bare delvis

1990003 Reguleringsendring boligtomt i Holmbukt 101 23.05.1990 Reguleringsendring stadfestet Endrer delvis "Gang- og sykkelveier del 1"
1992004 Reguleringsplan Kjelvikgata/Kobbholvn i Storbukt 101 12.03.1992 Reguleringsplan erstattet Erstattet av "Kjelvikgata/ringveien Storbukt" 

27.05.93
1993001 Fellesgarasjer i Skyttervn. Seppoladalen 101 04.02.1993 Reguleringsendring stadfestet
1993003 Reguleringsplan Kjelvikgata/Ringveien 101 27.05.1993 Reguleringsplan stadfestet ja Erstatter "Reguleringsplan "Kjelvikgata/Kobbhulvn. 

Storbukt" 12.03.92
1994001 Reguleringsplan Seppoladalen nedre 101 24.03.1994 Reguleringsplan stadfestet ja Endrer delvis "Seppoladalen" 14.06.73 som vi ikke 

finner
1995002 Utsikten Storbukt 101 04.05.1995 Tilleggsregulering stadfestet "tilleggsregulering av tre boligtomter på tidligere 

uspesifisert areal" - finner ikke reg.plan-kart
1997001 Omregulering av Skytteveien/Sildreveien 101 19.03.1997 Reguleringsendring stadfestet erstatter "Skytterveien/Sildreveien" 20.06.94 hvor 

det ble omregulert fra forretning- til boligformål. 
Denn planen finner vi ikke, mulig den er i samme 
perm.

1997002 Omregulering av Solbakken/Skyttervn 101 20.03.1997 Reguleringsendring stadfestet ja
2002001 Vei industriområde v/Stofi 101 13.03.2002 Reguleringsplan stadfestet ja Endrer delvis "Reguleringsplan for småbåthavn i 

Holmbukt" 12.10.89



2005004 Omregulering av Storbukt industriområde 101 24.06.2005 Reguleringsendring stadfestet ja Endrer deler av følgende planer: "Reg.plan for 
Storbukt fergeleie" (79?), "Reg.plan for FATIMA 
veitrasse E-69", "Reg.plan for Hammerneset" 
(81?)

2005005 Endring av reguleringsbestemmelsene for område 3 for 
tidligere fergeleie i Storbukt

101 26.06.2005 Endring i reg.best. stadfestet

2006001 Reguleringsplan for fiskeri- og turistprosjekt i Storbukt 101 07.11.2006 Reguleringsplan stadfestet ja Erstatter "Reguleringsenring for tomt nr. 25" 
18.01.77, endrer deler av "Reguleringsplan for 
fergeleie i Storbukt" 31.01.79

Nordmannset og Valan
1968001 Reguleringsplan for et område ved Førstevann 102 18.04.1968 Reguleringsplan erstattet ? Erstattet av "Reguleringsplan 

Førstevannsområdet" 22.06.95 ?
1974002 Reguleringsplan for industriområde på Nordmannset 102 23.12.1974 Reguleringsplan delvis endret Delvis endret av "Reguleringsendring 

Nordmannset Øst" 29.04.93 og "Masseuttak 
Nordmannset" 22.06.04

1976002 Reguleringsplan for Honningsvåg lufthavn, Valan 102 19.05.1976 Reguleringsplan erstattet Erstattet av "Reguleringsplan for Hvåg lufthavn" 
04.02.80

1979002 Reguleringsendring "Gruslagertomta" 102 04.04.1979 Reguleringsendring stadfestet Innregulert boliger
1980001 Reguleringsplan for Honningsvåg lufthavn, Valan 102 04.02.1980 Reguleringsendring Delvis endret Delvis endret av "Masseuttak Nordmannset" 

22.06.04. Innregulering av skytebane. Finner ikke 
reg.kart. Fylkesmannen:"Denne planen endrer og 
opphever reguleringsplan for Hvåg lufthavn, 
Valan, 19.05.76"

1981004 Reguleringsendring hangarbygg på Hvåg lufthavn 102 02.03.1981 Reguleringsendring stadfestet Finner ikke reguleringskart eller bestemmelser
1993002 Reguleringsendring Nordmannset øst 102 29.04.1993 Reguleringsendring Delvis endret Delvis endret av "Masseuttak Nordmannset" 

22.06.04. Endrer deler av "Industriområde 
Nordmannset" 23.12.74 og "Honningsvåg lufthavn 
Valan" 04.02.80

2004003 Masseuttak Nordmannset 102 22.06.2004 Reguleringsplan stadfestet ja Endrer deler av "Reguleringsplan for 
industriområde Nordmannset" 23.12.74, 
"Nordmannset øst" 20.01.92, "Reguleringsplan for 
H-våg lufthavn" 04.02.80

Nordvågen
1949001 Nordvågen i Kjelvik 103 03.08.1949 Reguleringsplan Delvis endret nei BSR, har kun plankart
1977002 Iversenhaugen østre del 103 08.08.1977 Reguleringsplan erstattet Delvis endring av regplan for Iversenhaugen fra 

20.09.73 - denne har vi ikke funnet. Erstattet av 
"Neset Nordvågen" 26.10.79

1979005 Botn Nordvågen 103 13.08.1979 Reguleringsplan Delvis endret Delvis endret av "Botn i Nordvågen - 
omregulering" 21.03.02

1979007 Neset Nordvågen 103 26.10.1979 Reguleringsplan erstattet Erstatter "Iversenhaugen" 20.09.73 og 
"Iversenhaugen østre del" 08.08.77. Endrer 
"Nordvågen" (BSR) 03.08.49. Erstattet av "Neset 
vest, Nordvågen" 27.02.92

1991001 Fellesgarasjer i Fjellveien 103 21.02.1991 Reguleringsplan stadfestet ja del av reg.plan. for Botn i Nordvågen 13.08.79
1992001 Neset vest, Nordvågen 103 27.02.1992 Reguleringsplan stadfestet ja Erstatter "Neset Nordvågen" 26.10.79
1996001 Omregulering Eliasjordet, Nordvågen 103 31.10.1996 Reguleringsendring stadfestet ja
2002002 Botn i Nordvågen - omregulering 103 21.03.2002 Reguleringsendring stadfestet ja Delvis endring av "Botn Nordvågen" 13.08.79
Kamøyvær
1979006 Reguleringsplan for Vassvika friområde 104 19.10.1979 Reguleringsplan Delvis endret 2 planer, en m/reguleringsbestemmelser. Delvis 

endret av "Reguleringsendring for tomt 115 og 
116 i Vassvika".

1981003 Reguleringsendring for tomt 115 og 116 i Vassvika 104 01.03.1981 Reguleringsendring stadfestet Delvis endring av "Reguleringsplan for Vassvika 
friområde" 19.10.79



1992007 Lille russeklubb 104 17.12.1992 Reguleringsplan erstattet Erstattet av "Gråhaugen, Lille russeklubb" 
20.06.94

1994003 Gråhaugen, Lille russeklubb 104 20.06.1994 Reguleringsplan stadfestet Erstatter "Lille russeklubb" 17.12.92
2001002 Regulering Eidet Kamøyvær 104 20.02.2001 Reguleringsplan Delvis endret ja Delvis endret av "Reguleringsendring for ny 

adkomstvei til Havstua, Kamøyvær" 18.12.06
2006002 Reguleringsendring for ny adkomsvei til Havstua, 

Kamøyvær
104 18.12.2006 Reguleringsendring stadfestet Endrer liten del av "Regulering Eidet Kamøyvær" 

20.02.01
2007003 Omregulering i Eidet, Kamøyvær, v/Kamøyvær 

Havfiske Enk
104 18.12.2006 Reguleringsendring stadfestet

Skarsvåg
1978004 Reguleringsplan for Fjellveien øst, Skarsvåg 105 27.11.1978 Reguleringsplan stadfestet
1990004 Reguleringsplan Skarsvågkrysset 105 18.12.1990 Reguleringsplan stadfestet
2001004 Børnes Havneområde, Skarsvåg 105 20.12.2001 Reguleringsplan stadfestet ja
Gjesvær
1980003 Gjesvær kirkegård 106 27.08.1980 Reguleringsplan stadfestet
1983002 Reguleringsplan Gjesvær 106 09.11.1983 Reguleringsplan stadfestet
1992002 Reguleringsplan for Gjesvær (reiselivsformål) 106 27.02.1992 Reguleringsplan stadfestet ja
2004004 Regulering av Stappan Sjøprodukter AS 106 22.06.2004 Reguleringsendring stadfestet ja
Repvåg
1977003 Disposisjonsplan for hytteområde på Repvågstranda 107 31.08.1977 Disposisjonsplan stadfestet
1992005 Repvåg Motell 107 27.05.1992 Reguleringsplan stadfestet ja
1992006 Småbåthavn Repvåg 107 17.12.1992 Reguleringsplan stadfestet nei ja
1994002 Repvåg Motell 107 20.06.1994 Reguleringsplan stadfestet Står ingenting om endring av planen "Repvåg 

motell" 27.05.92
1999002 Stranddalen, etablering av kjørevei til hytter 107 23.07.1999 Reguleringsplan stadfestet
Skipsfjorden
1973001 Reguleringsplan for Nordkapp Camping, Skipsfjord 108 11.12.1973 Reguleringsplan stadfestet
1980004 Reguleringsplan sekunderboliger Skipsfjord 108 20.11.1980 Reguleringsplan stadfestet
1986003 Regulering for reinasameleir i Skipsfjord 108 16.06.1986 Reguleringsplan stadfestet
1989002 Reguleringsplan Skipsfjord 108 14.12.1989 Reguleringsplan stadfestet
Kåfjord
1976001 Reguleringsplan for Kåfjord (trafikkarealer) 109 08.01.1976 Reguleringsplan stadfestet ? Planen er godkjent av bygningsrådet, finner ikke 

papirer på at den er stadfestet av kommunestyret.

1978003 Disposisjonsplan for Kåfjord 109 23.10.1978 Disposisjonsplan stadfestet nei "innregulering av campingplass utgår inntil videre"

1980002 Reguleringsplan for bevertningssted i Kåfjord 109 01.04.1980 Reguleringsplan stadfestet nei Finner hverken planbeskrivelse, bestemmelser 
eller kart med planomriss og farger

1994007 Nilsplass i Kåfjord 109 19.10.1994 Reguleringsplan stadfestet ja
1995003 Kåfjord fergeleie 109 18.07.1995 Reguleringsplan stadfestet ja omregulering av en liten del av det regulerte 

industriområdet
Sarnes
1997003 Reguleringsplan Sarnes del 1 - 3 110 24.04.1997 Reguleringsplan Delvis endret ja Delvis endret av omreguleringene "Omregulering 

smines tomt 10/52" 09.05.05 og "Omregulering for 
10/12 og 10/31 til 4H-virksomhet". Planen er 
delvis digitalisert, noe endret fra originalen

2001003 Reguleringsplan for Sarnespollen 110 20.02.2001 Reguleringsplan stadfestet ja
2005002 Omregulering Smines tomt 10/52 110 09.05.2005 Reguleringsendring stadfestet ja Delvis endring av "Reguleringsplan Sarnes 1-3" 

24.04.97
2005003 Omregulering for 10/12 og 10/31 til 4H-virksomhet 110 02.06.2005 Reguleringsendring stadfestet ja Delvis endring av "Reguleringsplan Sarnes 1-3" 

24.04.97
2007001 Oljeomlasting Sarnesfjorden, reguleringsplan m/KU 110 19.12.2007 Reguleringsplan stadfestet Reguleringsplan FSO
Nordkapp og Rundvannet



1998001 Rundvannet 111 29.01.1998 Privat reg.plan Delvis endret Delvis endret av "Rundvann justering" 08.01.2001

2000001 Reguleringsplan Nordkapp 111 02.05.2000 Privat reg.plan stadfestet
2001001 Rundvann justering 111 08.01.2001 Reguleringsendring stadfestet ny avkjørsel + friareal rundt Rundvann. 

Dispensasjon for høyde på ett bygg (14.04.99) 
1998001 Nordkapp-platåtet 111 Reguleringsplan erstattet Finnes kart, ikke papirer på stadfestelse. Erstattet 

av "Reguleringsplan Nordkapp" 02.05.00

Veidnes og Kobbholdalen
1976004 Disposisjonsplan for hytteområde i Kobbholdalen 112 08.12.1976 Disposisjonsplan Delvis endret Så godt som erstattet av "Kobbholdalen hyttefelt 

1" 30.08.84
1984001 Kobbholdalen hyttefelt 1 112 30.08.1984 Reguleringsplan stadfestet Så godt som erstatter "Disposisjonsplan for 

hytteområdet i Kobbholdalen" 08.12.76
1985002 Reguleringsplan for Veidnes 112 09.05.1985 Reguleringsplan stadfestet 08.12.99: innregulert en ekstra tomt, 19.10.00: 

hyttetomt nr 1 flyttet 50 m mot øst. Hyttene ligger 
ikke der de er tegnet inn på reg.kart. Nye 
plasseringer tegnet inn med blyant...

1986002 Hytteområde studentervika/Polldalen 112 23.01.1986 Reguleringsplan stadfestet Tidligere "Kobbholdalen felt 2", planen omfatter 
ikke tomt 19 og 20

Porsangvik og Rasskelia
1981001 Reguleringsplan for hytteområdet Rasskelia felt 2 og 3 113 07.01.1981 Reguleringsplan stadfestet

1985001 Reguleringsplan for Indre Stranden 113 09.05.1985 Reguleringsplan stadfestet
Østerelva og Tufjord
1981002 Reguleringsplan, endring for hytteområde, Østerelva 114 16.02.1981 Reguleringsplan stadfestet
1994004 Reguleringsplan Østerelva, ny veg H-vågfjellet 114 20.06.1994 Reguleringsplan stadfestet
1994006 Regulering Tufjord Naturvernområde Sørhavna 114 13.10.1994 Reguleringsplan stadfestet
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