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PS 13/18 Godkjenning av innkalling og  protokoll fra forrige møte



Nordkapp kommune  Raymond Robertsen 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 14/18 17.04.2018 

 

Klage av 27.12.2017 fra Norsk Friluftsliv på kommunestyrets vedtak i sak 69/17 

 

Rådmannens innstilling 
Klage av 27.12.2017 fra Norsk Friluftsliv på kommunestyrets vedtak i sak 69/17 
avvises. 
 
 

Saksopplysninger 
I kommunestyremøte 12.12.2017, sak 69/17, fremmet kommunestyrerepresentant Jan 
Olsen forslag om tilbaketrekking av løyve til innkreving av avgift på Nordkapp-platået. 
Forslaget ble nedstemt med 16 mot 3 stemmer. 
 
I brev av 27.12.2017 har Norsk Friluftsliv v/generalsekretæren påklaget 
kommunestyrets vedtak 
 
Iht. forvaltningsloven § 28 er det bare enkeltvedtak som kan påklages. 
 
Definisjonen av enkeltvedtak er gitt i forvaltningsloven § 2. Dersom et vedtak skal 
anses som et enkeltvedtak må det blant annet være «bestemmende for rettigheter eller 
plikter til private personer». 
 
Rådmannen har vurdert saken og har i den forbindelse innhentet råd fra ekstern jurist 
og fått tilbakemelding om at det ikke er et enkeltvedtak når et kommunalt organ i en sak 
som dette vedtar å ikke bruke sin myndighet til å trekke tilbake en tidligere innvilget 
rettighet. Dette anses ikke å være «bestemmende for rettigheter eller plikter». Det er 
det opprinnelige vedtaket som er bestemmende for rettigheter og plikter, dvs. 
løyvevedtaket av 08.04.2014. Forslaget fra kommunestyrerepresentant Olsen og 
klagen fra Norsk Friluftsliv legger i realiteten opp til en ren omkamp om løyvevedtaket, 
nesten 4 år etter at løyvet ble gitt og nesten like lenge siden klagefristen gikk ut.  
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Konklusjonen er etter dette at kommunestyrets vedtak i sak 69/17 ikke er et 
enkeltvedtak som kan påklages. Klagen må derfor avvises. 
 
 
Vedlegg 
1 2017-12-27 Klage på kommunalt vedtak i Nordkapp kommune 
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Nedre Slottsgate 25, 0157 OSLO. Tlf: 23310980, E-post: post@Norsk Friluftsliv.no 
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_______________________________________________________________________________________________________________ 

Organisasjoner tilsluttet Norsk Friluftsliv:  Den Norske Turistforening, Forbundet Kysten, Norges Turmarsjforbund, Norges Seilforbund, 

Norges Jeger- og Fiskerforbund, KFUK - KFUM-Speiderne, Kristen Idrettskontakt, Norges Klatreforbund, Norsk Orientering, 4H Norge, 

Norges Padleforbund, Norges Røde Kors, Norges speiderforbund, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening, Norsk Kennel Klub 
 

 
Nordkapp kommune 

Rådhusgata 12 

9750 Honningsvåg 

 

Kopi: Fylkesmannen i Finnmark      27.12.2017 

 

 

Klage på vedtak i sak 69/17 i Nordkapp kommunestyre vedr. løyve til 

innkreving av avgift på Nordkapp-platået med hjemmel i friluftsloven. 
 

Gjelder sak: PS 69/17 Tilbaketrekking av løyvet som gir tillatelse til innkreving av avgift på 

Nordkapp- platået 

Behandling i kommunestyret 12.12.17: 

Kommunestyrets behandling av sak 69/2017 i møte den 12.12.2017: Behandling Jan Olsen fremmet 

følgende forslag: Jan Olsen SV fremmet følgende forslag til vedtak:   Løyvet, vedtatt i 

kommunestyret 08.04.2014 som gir tillatelse til innkreving av avgift i henhold til friluftsloven 

trekkes tilbake da vilkårene i løyvet ikke er overholdt   Ved votering fikk forslaget 3 stemmer for, 

mot 16 stemmer.        Vedtak 

 

 

Norsk Friluftsliv viser til ovennevnte behandling av løyvet om innkreving av avgift for adgang til 

Nordkapp-platået, i kommunestyret den 12.12.2017, og vedtaket om å opprettholde løyvet gitt den 

08.04.2014.  

Norsk Friluftsliv ble orientert om vedtaket i e-post fra Vegard Juliussen i Nordkapp kommune, den 

22.12.2017. 

 

Det vises også til saksframlegget i Nordkapp kommune den 08.04.2014, som beslutningsgrunnlag 
for vedtaket i kommunestyret. Videre vises det til friluftslovens § 14, samt omfattende 
dokumentasjon på feil rettanvendelse for løyvet, fra Norsk Friluftsliv i flere omganger. Særlig vises 
det til brev fra Norsk Friluftsliv til Nordkapp kommune den 12.10.2017, om områderegulering av 
Nordkapp-halvøya. 
 
Norsk Friluftsliv er paraplyorganisasjon for 16 friluftslivsorganisasjoner i Norge, med til sammen 
over 900.000 medlemskap. Norsk Friluftsliv har blant annet som oppgave å ivareta 
allemannsretten, herunder naturgrunnlaget for å drive friluftsliv. Norsk Friluftsliv er således både 
part knyttet til kommunens vedtak om å opprettholde løyvet, og har også rettslig klageinteresse 
knyttet til forvaltningen av friluftsloven. Jfr. friluftslovens § 1 - om lovens formål, friluftslovens § 
24 og forvaltningslovens § 28 - om vedtak som kan påklages. 
 
Norsk Friluftsliv mener at Nordkapp kommune ikke har anledning til å gi løyve til den avgiften som 
innkreves på Nordkapp-platået, med hjemmel i friluftsloven. Det begrunnes med at friluftsloven 
ikke regulerer ordinær forretningsbasert virksomhet, slik deler av arealet blir brukt i dag. Derfor 
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viser vi også til forvaltningslovens § 35, første ledd, punkt c, om omgjøring av vedtak uten klage, 
når vedtaket må anses ugyldig.  
 
I tillegg må en avgift, som kreves inn etter friluftsloven § 14, ikke stå i misforhold til de «tiltak eier 
eller bruker har gjort på området til fordel for friluftsfolket». Derfor er også avgiftsinnkrevingen 
som praktiseres i dag, i strid med løyvet som ble gitt etter friluftsloven, selv om rettsanvendelsen 
ikke hadde til hensikt å regulere ordinær forretningsbasert virksomhet. 
 
Norsk Friluftsliv krever derfor at Nordkapp kommune opphever sitt vedtak gitt i kommunestyret 
den 08.04.2014, om løyvet til å innkreve avgift, både fordi rettsanvendelsen er feil og fordi 
avgiften i alle tilfeller ikke samsvarer med det løyvet som ble gitt.  
 
Dersom kommunestyret opprettholder sitt vedtak, ber vi om at saken oversendes til 
Fylkesmannen for en realitetsbehandling knyttet til rettsanvendelsen etter friluftsloven og 
forvaltningslovens § 35, første ledd, punkt c, om omgjøring av vedtak uten klage når vedtaket må 
anses ugyldig. 
 
Med vennlig hilsen  
Norsk Friluftsliv 

 
Lasse Heimdal 
Generalsekretær 
 
 
Antall vedlegg: 2 
 

 Saksframlegg Nordkapp kommune den 08.04.2014 

 Brev fra Norsk Friluftsliv om områderegulering av Nordkapp-halvøya den 12.10.2017 
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Nordkapp kommune  Anne Trine Elde 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Helse-og sosialstyret 6/18 16.04.2018 
Kommunestyret 15/18 17.04.2018 

  

Rapport OU-prosjektet "Den trygge havnen"  

Rådmannens innstilling 

 1.  Kommunestyret tar rapporten fra KS Konsulent for OU-prosjektet «Den trygge 
havnen» til orientering. 
 
2. Implementering av prosjektet fortsetter og følgende tiltak gjennomføres i 2018 og 
2019: 

 
a) Fremtidig struktur og dimensjonering av langtidsplasser/heldøgns 
omsorgsplasser/boliger, samt lokalisering av tjenesteområdene utredes. Saken 
fremlegges kommunestyret innen utgangen av 2018.  
 
b) «Førstegangssamtale» og «Veileder for tildeling av helse, rehabilitering og 
omsorgstjenester» skal være førende for tildeling av tjenester og utøvelse av 
tjenestetilbudet i Helse, rehabilitering og omsorgssektoren (HRO). 
 
c) Det jobbes videre med mål om «Heltidskultur i Nordkapp» som sikrer 
fleksibilitet og helhetlig styring av ressurs- og kompetansefordeling på tvers av 
virksomheter. 
 
d) Sektoren organiseres i virksomhetsområder og lederkompetansen styrkes. 
Målet er lederteam som ivaretar koordinert og helhetlig ledelse og styring på 
tvers av virksomhetene. (St.meld.26 2014-2015) 

 
 
Helse-og sosialstyrets behandling av sak 6/2018 i møte den 16.04.2018:  

Behandling 
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Vedtak 
 
  
 
 
 
 
 
Bakgrunn  

 
17.juni 2015 gjorde kommunestyret vedtak om igangsettelse av OU-prosjektet «Den 
trygge havnen». Selve prosjektperioden med ekstern bistand fra KS Konsulent er nå 
avsluttet og KS Konsulent har utarbeidet et notat som sammen med dette 
saksfremlegget gir en oppsummering av dette arbeidet så langt. Mye har vært 
igangsatt og er gjennomført som planlagt men fortsatt mangler en del viktige tiltak og 
en god del prosesser vil måtte fortsette slik at implementeringen av målområder og 
tiltak fullføres.  
 
Nordkapp kommune benyttet KS Konsulent til å utføre KOSTRA analyser både i 2008 
og i 2015. Siste analyse viste at det hadde vært en forholdsvis stor utgiftsøkning 
innenfor omsorgstjenestene fra 2008. Analysen viste også at en svært høy andel av 
driftsutgiftene relateres til institusjonsomsorgen. Med disse analysene og ytterligere 
kartlegginger (dypdykk) som bakgrunn ble det et viktig mål i prosjektet å gjennomføre 
omstillinger som skulle bidra til reduksjon i utgiftene, samt sikre mer bærekraftige 
tjenester i fremtiden. Det har vært jobbet med prosesser fra våren 2015 og frem til 
2018. Statusrapportering har vært gitt i alle avdelingsstyremøter samt til 
kommunestyret ved halvårsrapporteringer.  

Følgende utfordringsområder ble avdekket etter KOSTRA analysen/ 
Frydanalysen/Kompetanseprofilen/bemanningsanalysen:  
   
Nordkapp kommune har ca. 20% høyere utgiftsbehov for pleie- og omsorgstjenester 
enn landsgjennomsnittet, basert på objektive kriterier. Det som slår mest ut er andelen 
innbyggere mellom 80- og 89 år.  

 Det er en tjenesteprofil med lite differensierte tilbud og lite tilrettelagt botilbud 
 Mange brukere med lavt bistandsbehov i hjemmetjenesten får mye hjelp 
 Manglende enkeltvedtak innenfor tjenesten praktisk bistand, utydelige kriterier 

for tildeling  
 Stor andel av beboere 80+ bor i institusjon, mange plasser og høye 

enhetskostnader 
 Skjev fordeling av sykepleierkompetanse i turnus, kompetanseglidning 
 Utfordringer med å tildele tjenester ved variasjoner hos brukere med stort 

bistandsbehov (ressurskrevende). Liten fleksibilitet i bemanningsplaner, ekstra 
kostnader påløper.  

Gjennomføring og oppfølging av kommunestyrets vedtak av 17. juni 2015 
 
Det ble tidlig besluttet å ikke ansette egen prosjektleder men benytte ekstern bistand 
fra KS Konsulent v/ Geir Johan Hansen. Sektoren har fått bistand i oppfølging av 
vedtaket og i ulike ledelsesprosesser. Helse - og omsorgssjef har vært lokal 
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prosjektkoordinator. Det har vært jobbet med mange prosesser gjennom hele perioden 
og hele organisasjonen har deltatt i ulike aktiviteter og kartlegginger. Det er krevende å 
gjennomføre slike prosesser i enheter med døgndrift og ansattes bidrag er særlig viktig. 
Det har derfor vært vektlagt å involvere ansatte så bredt som mulig og på tvers av 
enheter/fagområder. Tillitsvalgte/verneombud har vært tett på prosessen og deltatt 
aktivt i samhandling med ledelsen om gjennomføringen. Dette har vært viktig for å sikre 
at det ble en felles forståelse for utfordringer og muligheter. Stabilitet og tverrfaglig 
kompetanse blant sektorens mellomledere har gjort det mulig å holde prosjektet 
gående over tid og levere inn nødvendig data, samt følge opp ulike tiltak. Fra 2017 har 
det vært en del utskiftninger og uavklarte forhold i mellomledelsen, noe som har 
medført utfordringer med framdriften/ implementeringen.  
 
Nedenfor gis en kort beskrivelse av gjennomføringen av prosjektet ved å 
kommentere kommunestyrets vedtak punktvis: 
 

1. Det opprettes et ettårig prosjekt; «Den trygge havnen», som har som mål å 
utarbeide et strategisk dokument for omsorgstjenesten i Nordkapp kommune og 
iverksatte tiltak ihht. vedtak som kommer som følge av utredningen. 

Det strategiske dokumentet har vært utformet som milepælsplan og ble presentert for 
kommunestyret desember 2015. Milepælsplanen har blitt revidert fortløpende og har 
vært styrende for gjennomføringen. Politiske organer har fått rapporteringer gjennom 
tertial- og årsrapporteringer, i tillegg i ulike møter.  

Planen skal belyse følgende områder: 

a. Utredning av to mulige alternativer for ny dimensjonering av boliger med 
heldøgns omsorg og pleie (inkludert institusjon). Det bør tilstrebes at 
andelen institusjonsplasser skal være tilnærmet lik nasjonalt nivå korrigert 
for lavere levealder.  

b. Mål og innhold i sykestuefunksjonen, heri måltall for fleksibel bruk av 
personell. 

c. Rutiner for inntak i institusjon og omsorgsboliger 
d. Rutiner for gjennomføring av førstgangssamtalen der fokus skal være på 

egenmestring (det settes måltall for endring i antall nye brukere på 
laveste nivå) 

e. Forslag til ny kompetanse og bemanningsplan. 

Prosjektet «Den trygge havnen» skulle sikre at Nordkapp kommune med sin 
beliggenhet fortsatt skulle yte trygge og gode tjenester til innbyggerne, men søke å 
tilpasse tjenestene i større grad til de av brukerne med størst behov for bistand. Et av 
hovedtemaene har vært at kommunen mangler et hensiktsmessig botilbud som kan 
fungere som en «buffer» mot at institusjonsplass blir eneste valget når det er behov for 
heldøgns tilbud. KS Konsulent har derfor i samarbeid med ledelsen i sektoren laget en 
visualisering av utviklingen med 4 alternativer for fremtidige behov for 
institusjonsplasser/boliger med heldøgns omsorgstilbud. Dette er basert på 
demografisk framskrivning med tall fra SSB, korrigert for sykestuebehov og helseprofil. 
I tillegg til SSBs framskrivninger er det i 2018 igangsatt et arbeid med å utarbeide 
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framskrivning basert på lokale tall og fakta. Dette tilsammen vil bidra til å gi et godt 
grunnlag for langsiktige beslutninger. 

Det som omfatter planlegging og utredning av fremtidig dimensjonering av boliger og 
heldøgns omsorgsplasser er igangsatt først i 2018. Det er avsatt 0,5 mill.kr. i 
investeringsbudsjettet til dette utredningsarbeidet og saken planlegges fremlagt for 
politisk behandling innen utgangen av 2018. 

Sykestuefunksjon og kostnadene knyttet til enheten har vært tema gjennom hele 
prosjektet. Mål og innhold er gjennomgått og det er konkludert at denne enheten er 
særlig viktig for å sikre trygghet for befolkningen og kvalitet i tjenestetilbudet. Utgiftene 
med å drifte enheten bidrar til å heve de samlede enhetskostnadene for 
institusjonsplasser. Fra 2018 er utgiftene til korttidsenhet/sykestua skilt ut i regnskapet 
og dette vil gi et mer nyansert kostnadsbilde. Enheten har mye ressurser og 
kompetanse sammenlignet med andre enheter i sektoren og i ny arbeidsplan gjeldende 
fra mai 2017 er det en betydelig større fleksibilitet i bruk av personell mellom 
korttidsenheten/sykestua og hjemmetjenesten.  

Rutiner for gjennomføring av ny førstegangssamtale inkludert nytt skjema med 
tilnærming hverdagsrehabilitering ble utarbeidet høsten 2015 og iverksatt fra januar 
2016. «Veileder for tildeling av helse- og omsorgstjenester» og «Lokal forskrift for 
tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig» ble vedtatt juni 2017. Ny 
struktur innenfor praktisk bistand/hjemmehjelp med blant annet omdisponering av 
administrative ressurser for å styrke ledernivået ble vedtatt i formannskapet vår 2017 
Samlet utgjør dette viktige verktøy og tiltak som bidrar til å sikre en bedre praksis og 
kvalitet i tildeling av tjenester.  

Det er gjort et stort grunnlagsarbeid for ny kompetanse- og bemanningsplan. Det er 
gjennomført interessekartlegging blant samtlige ansatte, i tillegg til at alle ansatte har 
deltatt i opplæring og prosesser knyttet til tema «heltidskultur». Fokus i utarbeidelse av 
ny arbeidsplan i 2017 har vært helhetlig kompetanse- og bemanningsstyring hvor 
særlig dette med fleksibilitet i forvaltningen av ressurser har vært tema. Samtlige 
ansatte jobber ekstra helgevakter og mange jobber på tvers av enhetene. Evalueringer 
av gjeldende arbeidsplan er gjennomført vinter 2018 og ny prosess for å jobbe videre 
med å nå målet om «heltidskultur» igangsettes medio mai 2018.   

2. Tiltakene som forslås skal sees i sammenheng slik at kommunen framstår for 
brukerne som en sømløs tjeneste. 

 «Veileder for tildeling av helse- og omsorgstjenester» samt en del andre nye rutiner 
som er utarbeidet og nye rutiner i Tildelingsteamet bidrar til en mer tverrfaglig og 
helhetlig tilnærming overfor brukerne. Prosjektene «Nordkappmodellen» og «En 
møteplass for alle» er også eksempler på utviklingsarbeid som sektoren jobber med og 
som fokuserer sømløse tjenester.  

3. Det ansettes prosjektleder i 100% stilling i ett år. Tiltaket finansieres gjennom 
omdisponering innen budsjett for Helse- og Omsorgstjenesten og det søkes i 
tillegg på eksterne midle 
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KS Konsulent ble engasjert som ekstern bistand og gjennom KS 
lederopplæringsprogram har kommunen fått OU-midler med til sammen 1,2 mill. 
kroner.  

4. Plan for gjennomføring (milepælsplan) og mulige effekter legges fram for politisk 
behandling i desember 2015. 

Plan for gjennomføring i 2016 (milepælsplan) ble presentert i Kommunestyret i 
desember 2015. Deretter har det vært halvårsrapporteringer i kommunestyret. 

Vedtatt med endring i punkt 4: Det ansettes/engasjeres prosjektleder i 100 % stilling i 
ett år. 
 

Utvikling og effekter i perioden 
Helse, rehabilitering og omsorgssektoren har gjennom prosjektet arbeidet med mange 
ulike prosesser og endringer av praksis både i tildeling av tjenester men også i selve 
utførselen av tjenestene. Det har vært et stort fokus på å redusere antall 
institusjonsplasser og dreie ressursene mer mot hjemmebaserte tjenester, i tillegg er 
det nå nye rutiner for kartlegging og tildeling av tjenester. Utviklingen viser jfr. KOSTRA 
tall for 2017 at det er en viss dreining mot at ressursene i større grad fordeles til de 
med størst behov for bistand. Fortsatt ligger Nordkapp høyt både mht. antall plasser og 
enhetskostnader og er en «institusjonstung» kommune. Et mer nyansert bilde på 
kostnadene vil imidlertid fremkomme etter 2018 da regnskapet nå er splittet på 
institusjonsplasser (sykehjem) og akuttplasser (sykestueenhet). Nedtaket av 5 senger 
og sammenslåing av to sykehjemsenheter ble effektuert innen utgangen av 2016 men 
mangelen på boliger med heldøgns tilbud medfører at det er vanskelig å realisere 
effektene fullt ut, og økningen i behov fremover gjør det utfordrende å sikre nødvendig 
fleksibilitet.  
 
Nordkapp kommune har på lik linje med andre små kommuner utfordringer med å sikre 
nok fleksibilitet og ressursstyring i tjenesteytingen som fanger godt nok opp variasjoner 
hos brukere som har mer omfattende behov. Det er fortsatt en del brukere i denne 
målgruppen under 67 år som har noe begrensede tjenester og som mangler kontinuitet 
i tjenestetilbudet. Å dreie ressursbruken mer mot rehabilitering- og hjemmebaserte 
tjenester betyr også en styrking og utvikling ved at ressurser flyttes dit tjenesten skal 
utøves.  
 
  

Anbefaling og videre fremdrift av «Den trygge havnen» 
 
Helse, rehabilitering og omsorgssektorens budsjett er i løpet av 2016 og 2017 tatt ned 
med kr. 4,3 mill. Disse budsjettmålene jobbes det med å effektuere i 2018.  
 
Gjennomføring av følgende tiltak er avgjørende for om budsjettmålene kan nås:  

- Dimensjonering av institusjonsplasser/heldøgns omsorgsplasser og tilrettelagte 
boliger må avklares snarest. 

- Heldøgnsplasser ved Elvegården avvikles i løpet av 2018 
- Hjemmetjenestens fremtidige lokalisering må avklares. 

 
Rådmann anser det som nødvendig at sektoren også de to neste årene fortsetter med 
implementering av målområdene som er vedtatt i «Den trygge havnen».  
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Det er avgjørende for å lykkes at vi dreier ressursbruken fra mindre institusjonsdrift til 
mer hjemmebasert drift. Dette fordrer tilstrekkelig dimensjonering av hjemmetjenesten 
og tilrettelagt botilbud/heldøgns omsorgstilbud. Videre innebærer det mer fleksibilitet i 
ressursstyringen slik at utøvelse av tjenester i større grad skjer der brukerne bor. Målet 
fremover vil være å jobbe for å utvikle mer bærekraftige tjenester for å kunne 
imøtekomme økte behov og sikre fremtiden. Endret praksis og drift, ny teknologi og 
reell brukermedvirkning samt målrettet ledelse og styring av ressursene vil kunne bidra 
til å utvikle og endre HRO-sektoren i Nordkapp.  
 
De økonomiske gevinstene i prosjektet er tatt ut i budsjettvedtakene, men man har ikke 
klart å omorganisere og ta ned kostnadene i hht. Budsjettmål. 2017 viser et stort 
driftsunderskudd på sektoren, og det meste skriver seg til realisering av gevinster fra 
dette prosjektet. Noe av dette skyldes eksterne forhold (bygningsstruktur, type 
brukere), mens noe av dette skyldes at man ikke har klart å endre driften raskt nok (ny 
turnus). Man har full fokus på å klar å nå sektorens budsjettmål, men dette er krevende 
uten at man samtidig gjør noe med struktur (bygninger og boliger). I tillegg øker antall 
brukere av tjenestene hvert år som følge av den demografiske sammensetningen i 
samfunnet. 
 
 
 
 Vedlegg: 
 
 
 

Oppsummerende notat fra KS Konsulent OU- prosjekt Den trygge havnen 
20180410 
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Nordkapp kommune  Randi Jørgensen 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 16/18 17.04.2018 

  

Folkeavstemning om sammenslåing av Finnmark og Troms  

Rådmannens innstilling 
1. Kommunestyret vedtar at det skal avholdes folkeavstemming om sammenslåing av 

Finnmark og Troms fylke den 14. mai 2018 i Nordkapp kommune. Valget avholdes over 
en dag. 

 
2. Kommunestyret oppnevner formannskapet som et valgstyre. 

Som leder av valgstyret velges ordfører Kristina Hansen. Som nestleder i valgstyret 
velges varaordfører Kjell-Valter Sivertsen 

 
3. Nordkapp kommunestyre forutsetter at Finnmark fylkeskommune betaler alle kostnader 

Nordkapp kommune har med folkeavstemningen. 
  
  
Bakgrunn  
Finnmark fylkesting har vedtatt at det skal gjennomføres en folkeavstemming om 
samanslåing av Finnmark og Troms fylker. Selve avstemningsdagen er satt til 14. mai. 
Forhåndsstemmegivningen på papir starter mandag 7. mai og avsluttes fredag 11. mai. 
E-valgstemmegivningen vil foregå i hele perioden fram til mandag 14. mai kl. 21.00.  

Det er kommunelovens § 39b som regulerer lokale folkeavstemninger. Det vil si at det 
er andre regler som gjelder for rådgivende folkeavstemninger, enn det som gjelder ved 
kommune- og stortingsvalg. Forskjellen er at rådgivende folkeavstemninger ikke har 
like detaljert lovverk som regulerer gjennomføring. 
Siden dette ikke reguleres i valgloven, så anbefales det at kommunestyret velger et 
organ som fungerer som et tradisjonelt valgstyre. Dette organet fungerer som et 
ordinært valgstyre mht. til å organisere gjennomføringen av folkeavstemningen. Det er 
også dette organet som stadfester valgresultatet, og oversender dette Finnmark 
fylkeskommune. Finnmark fylkeskommune har i epost til Nordkapp kommune beskrevet 
fremgangsmåte og rammer for valget. 
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Det har blitt sagt fra Finnmark fylkeskommune at fylkeskommunen skal ta alle 
kostnader forbundet med folkeavstemningen. Nordkapp kommune vil derfor krevd dekt 
alle utgifter man har med gjennomføringen av denne. 
  

Vedlegg:  
Epost fra Finnmark fylkeskommune om folkeavstemning om sammenslåing av 
Finnmark og Troms fylkeskommuner 
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Fra: Hereide, Harald F (harald.f.hereide@ffk.no)
Sendt: 10.04.2018 14:45:50
Til: Kommuner i Finnmark
Kopi: bjbe@alta.kommune.no; siv.efraimsen@berlevag.kommune.no; tove.gotvassli@batsfjord.kommune.no;
heidi.hansen@gamvik.kommune.no; trude.klaussen@hammerfest.kommune.no; heidi.lindi@karasjok.kommune.no;
maia.haetta@kautokeino.kommune.no; toril.nilsen@kvalsund.kommune.no; anne.lill.falsen@lebesby.kommune.no;
solbjorg.jensen@loppa.kommune.no; lill.iren.sjursen@masoy.kommune.no; Britt.Inger.Olsen@nesseby.kommune.no;
Mariann Bårdsnes; leif.andersen@porsanger.kommune.no; Siv.Wollmann@sor-varanger.kommune.no;
fg@tana.kommune.no; hallgeir.sornes@vardo.kommune.no; nina.nilsen@hasvik.kommune.no

Emne: Informasjon om folkeavstemning 7. - 14. mai 2018
Vedlegg: image001.png;image002.jpg;oledata.mso
Finnmark fylkesting har vedtatt at det skal gjennomføres en folkeavstemning om sammenslåing av Finnmark og Troms fylker.
Selve avstemningsdagen er satt til 14. mai. Forhåndsstemmegivningen på papir starter mandag 7. mai og avsluttes fredag 11.
mai. E‐valgstemmegivningen vil foregå i hele perioden fram til mandag 14. mai kl. 21.00.
 
Manntall
Det utarbeides et samlet manntall per kommune, ikke kretsvise manntall. Manntallet er under utarbeidelse og sendes
kommunene så snart det foreligger. Evry tar kontakt med kommunene når manntallet er klart for nedlasting. Skjæringsdato er
14.03.2018.
 
Fra NVTC sendes en versjon av manntallet som en excel‐fil for elektronisk avkryssing. Dette manntallet vaskes mot e‐
valgstemmene for å fjerne eventuelle dobbeltstemmegivninger. Den elektroniske versjonen av avkryssingsmanntallet skal sendes
til NTVC tirsdag 15. mai 2018 innen kl. 12.00.
 
Gjennomføring av folkeavstemningen
Stemmerettsalderen er satt til 18 år – den samme som myndighetsalderen. Velger må være manntalsført i Finnmark per
14.03.2018 og fylle 18 år innen utgangen av 2018.
 
Valgkort skal ikke brukes, og velgeren må kunne legitimere seg ved bruk av gyldig identitetskort.
 
Det vil være mulig å kunne avgi stemme via både internett (e‐stemme) og på tradisjonelt vis med stemmeseddel.
 
Dersom det møter opp velgere som ikke er hjemmehørende i kommunen, anbefaler vi at personalet hjelper velgeren å avgi sin
stemme som e‐valgstemme.
 
Kommunene oppretter et valgstyre, eventuelt et stemmestyre og et stemmelokale som ved gjennomføring av valg til
kommunestyre, fylkesting og storting og følger de samme prosedyrer i valglokale som ved slike valg. Forskjellen vil være at det
ikke tas imot stemmer fra velgere manntallsført i andre kommuner, fremmedstemmer og stemmer i særskilt omslag.
 
Stemmesedlene som benyttes vil ha mulighet for avkrysning for tre valg – Ja, Nei og Blank. Stemmesedlene skal stemples som ved
ordinære valg.
 
Åpningstider
Forhåndsstemmegivningen gjennomføres i kommunens åpningstid/kontortid. Kommunen kan selv avgjøre om det er behov for
utvidet åpningstid.
 
På selve valgdagen bør valglokalet åpne tidligst mulig og holde åpent som ved en ordinær valgdag. Kommunen avgjør selv hvor
lenge de ønsker å holde valglokalet åpnet, men folkeavstemningen avsluttes kl. 21.00. Lokale tilpasninger er mulig. Det vil være
mulig å avgi e‐valgstemme til kl. 21.00.
 
E‐valget åpner 7. mai kl. 10.00. Vi oppfordrer kommunene til å legge lenke til www.finnmark2018.no på sine nettsider.
Opptelling
Kommunene skal sende avkrysningsmanntallet elektronisk til NVTC for vasking mot e‐valgstemmene. Fila må kryperes i excel før
den sendes til henrik@nvtc.no. Passord sendes på sms til 951 02 988. Det er viktig at det er den originale excel‐fila som sendes
og ikke et skannet dokument. Eventuelle spørsmål om systemet kan rettes til Henrik Nore 951 02 988.
 
Kommunene skal telle opp papirstemmene. Stemmesedlene skal fordeles på de tre svarkategoriene Ja, Nei og Blank. Selve
opptellingen gjøres manuelt.
 
Møtebok til føring av valgresultat sendes elektronisk fra Finnmark fylkeskommune.
 
Valgmateriellet skal sendes snarest råd til fylkesvalgstyret for kontrolltelling. Dette gjøres enten ved bruk av flytransport eller
kjøring med egen bil.
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Kostnadsdekning
Finnmark fylkeskommune dekker alle dokumenterte utgifter kommunene har ved gjennomføring av folkeavstemningen. Dersom
noen kommuner ønsker å gjennomføre et to‐dagersvalg, må kommunen selv dekke kostnadene med den ekstra valgdagen.
 
 
Vennlig hilsen
 

Finnmark fylkeskommune
Finnmárkku fylkkagielda
Sentraladministrasjonen
Guovddášhálddahus

 
 

Harald F Hereide
Sekretær for fylkesvalgstyret

78 96 30 52 /
www.ffk.no
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Nordkapp kommune  Simon Pind Jessen 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 17/18 17.04.2018 

  

Saksframlegg  

Rådmannens innstilling 
Nordkapp kommunen sender følgende høringsuttalelse: 
 
  
Nordkapp kommune er i hovedsak positiv til søndagsutvalgets tilrådde løsning som vil 
være et steg i retning mot enklere regler og likere konkurransevilkår.  
 
Kommunen har likevel merknader i forhold til det tredje hovedelement, unntak for 
typiske turiststeder: 
Det er svært viktig at unntaket for typiske turiststeder i distrikts-Norge videreføres på 
like vilkår som i dag. Den foreslåtte stenging på fem spesifiserte helligdager vil ha en 
viss konkurransevridende effekt her. 
 
Nordkapp er en helårsdestinasjon hvor en vesentlig andel av turistene oppholder seg 
mindre enn 24 timer, dette gjelder særlig tilreisende på kjøl via Hurtigruten og 
cruisebåter. Dager med tvungen stenging av alle butikker vil vri konkurransen over til 
fordel av suvenirhandel på Hurtigruten / cruiseskip, og/eller forhindre besøkende i å få 
kjøpt lokale produkter. Nordkapp kommune mener det bør fortsatt være åpning for 
handel også på helligdager nevnt i hovedelement 3 for å tilfredsstille de besøkendes 
etterspørsel.  
 
Nordkapp kommunen ønsker at det fortsatt skal være fylkesmannen som forvalter 
unntaket for typiske turiststeder. Dette med bakgrunn i fylkesmannens gode 
lokalkjennskap. 
  
  
  
 
 
 
Bakgrunn  
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Ved kongelig resolusjon 17. juni 2016 fikk søndagsutvalet i oppgave å vurdere 
gjeldende regulering av åpningstidene på søndager og helligdager og eventuelt foreslå 
endringer.  
Ordfører i Nordkapp, Kristina Hansen, er et av utvalgets 14 medlemmer og tilhører 
flertallet i utvalget. Utvalgets har levert utredningen «NOU 2017:17 På ein søndag? — 
Reglane om søndagshandel og konsekvensane av endringar» til Kulturdepartementet. 
Denne utredning er nå ute på høring med høringsfrist 25. april. 
 
Den tilrådde løsning har tre hovedelement. De vesentligste forslag til endringer av 
dagens praksis er: 

1. At arealgrensen for butikker som får holde åpent på søndager økes fra 100 m2 til 150 
m2, det vil si samme arealgrense som butikker på bensinstasjoner. 

2. At alle butikker under 150 m2 får holde åpent søndager mellom kl. 13.00 og 19.00 og at 
unntak for hagesentre og butikker på campingplasser oppheves 

3. At unntaket for typiske turiststeder videreføres i distrikts-Norge. Nå med departementet 
som forvalter mot fylkesmennene i dag. Butikker på typiske turiststeder må dog holde 
stengt langfredag, 1. påskedag, 1. mai, 17. mai samt første juledag. 

 
  

 Vedlegg  
 
Dokumenter i saken 

NOU 2017:17 

På ein søndag? — Reglane om søndagshandel og konsekvensane av endringar 
(https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-17/id2581906/sec1) 
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Nordkapp kommune  Vegard Juliussen 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Faste utvalg for plansaker 6/18 10.04.2018 
Kommunestyret 18/18 17.04.2018 

 

Detaljregulering Kobbholla - 2. gangs politiske behandling 

 

Rådmannens innstilling 
Fast utvalg for plansaker vedtar detaljregulering Kobbholla 
 
 
Faste utvalg for plansakers behandling av sak 6/2018 i møte den 10.04.2018:  

Behandling 
 
Rådmannens innstilling: 
Fast utvalg for plansaker vedtar detaljregulering Kobbholla 
  
 
Vedtak 
Fast utvalg for plansaker vedtar detaljregulering Kobbholla 
 

Saksopplysninger 
Fast utvalg for plansaker vedtok i møte 21.11.2017 at forslag til Detaljregulering 
Kobbholla sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i hht Plan- og 
bygningsloven § 12-11. 
 
Hovedformålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av et tankanlegg 
på Kobbhollnesset. Lokaliseringen av tankanlegget har fremkommet etter en prosess 
med flere alternativer. Kobbholla er valgt fordi en kan utnytte eksisterende infrastruktur, 
områdets potensial for industri samt kapasitet for mottak av tankskip. Konsekvensen 
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ved ikke å bygge et bunkersanlegg i Honningsvåg ville på sikt medført vanskeligheter til 
å utvikle maritimt basert industri og næringsliv. Arealene er hovedsakelig avsatt til 
næringsareal i kommuneplanens arealdel og det er avklart med kommunen at det ikke 
er krav om konsekvensutredning.  
 
I det store og det hele er de fleste innspill fra oppstartsvarselet ivaretatt gjennom 
planforslaget, og innkomne innspill i høringsperioden vil derfor ikke nedføre endringer i 
plan eller bestemmelser.  
 
I det følgende presenteres et sammendrag av innkomne merknader under offentlig 
ettersyn med merknader: 
 
 
Avsender Resyme av innhold Kommentar/vurdering 
Statens vegvesen, 
8.1.1018 

Ser at deres innspill til varsel om 
oppstart har blitt ivaretatt igjennom 
planforslaget. Planområdet er utvidet til 
å omfatte krysset til E69. Det er viktig 
at opplegg for rystelsesmålinger 
monteres i Honningsvåg tunnelen og at 
all arbeid stanses dersom målingene 
viser for høye verdier. 

Kravet til rystelsesmålinger 
er fastsatt i 
reguleringsbestemmelse 4.12. 

Sametinget, 
2.1.2018 

Sametinget er fornøyd med at 
aktsomhetsplikten er tatt med i 
planbestemmelsene og har ellers ingen 
merknader til planen. 

Tas til orientering. 

Kystverket, 
20.12.2018 

Kystverket viser til tidligere innspill i 
forbindelse med oppstartsvarslingen. 
Ser at innspillene er ivaretatt i planen 
og har ingen øvrige merknader til 
planen 

Tas til orientering 

Fiskeridirektoratet, 
8.1.2018 

Ved utfyllinger i sjø forutsettes det at 
det gjennomføres avbøtende tiltak for å 
redusere spredning av partikler ut over 
tiltaksområdene. Forurensede masser 
skal deponeres på land på godkjent 
mottak. Det bes om at utfylling av 
masse og øvrige tiltak i sjøen primært 
skjer på høsten og tidlig vinter. Dette 
fordi det er den perioden av året hvor 
kystsonen ligger mest i ro og 
påvirkningen på maritimt liv vil være 
minst. 

Merknadene tas til 
orientering. 

Avinor Avinor kan ikke se at reguleringsplanen 
med bestemmelser vil være 
problematisk med hensyn til 
byggehøyder. Enkelte installasjoner 
kan komme over horisontalflaten, men 
vil være underordnet tårnet på 
fiskemelsfabrikken. Dessuten er 
terrenget høyere både nord, vest og sør 
for planområdet, slik at planområdet vil 

Merknadene tas til 
orientering. 
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være skjult av terreng mot lufthavnen. 
Viser til forskrift om merking av 
luftfartshinder. Det er relativ god 
avstand til planområdet og det settes 
derfor ingen bygge restriksjonskrav til 
bruk av kraner uansett type. Området er 
ikke berørt av flystøysoner. 

     

Vurdering 
Tid har vært av vesentlig betydning for prosjektet. I og med at det ikke foreligger 
reguleringsplan for arealet i Kobbholla, har prosjektet derfor vært avhengig av 
dispensasjon fra reguleringsplikt i hht pbl § 12-1. Dispensasjonssøknaden ble 
behandlet i Fast utvalg for plansaker 21.03.2017. Utvalget fattet følgende vedtak:  
 
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplikt i hht pbl § 12-1 for planering av areal i 
Kobbholla godkjennes. Det forutsettes at reguleringsarbeidet igangsettes umiddelbart 
etter forkynning av dette vedtaket.  
 
Det er rådmannens vurdering at foreliggende planforslag er en god oppfølging 
ovennevnte vedtak gjort i Formannskapet, Kommunestyret og Fast utvalg for 
plansaker. 
 
 
Vedlegg: 

- Planbeskrivelse 
- Plankart 
- Planbestemmelser
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FORORD 
Asplan Viak har vært engasjert av Nordkappregionen havn IKS for å utarbeide 
reguleringsplan med tilhørende dokumentasjon. Leif Gustav Prytz Olsen har vært 
kontaktperson for oppdraget.  

Allan Hjorth Jørgensen har vært oppdragsleder for Asplan Viak. 

 

Ål, 29.09.2017 

 

 

Allan Hjorth Jørgensen  Magnus Skrindo 

Oppdragsleder Kvalitetssikrer 

 

 

 

Nordkapp Havn KF Asplan Viak AS 
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1 INNLEDNING 
 

1.1 Formål 

Hovedformålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av et tankanlegg på 
Kobbhollnesset. Lokaliseringen av tankanlegget har fremkommet etter en prosess med flere 
alternativer. Kobbhola er valgt fordi en kan utnytte eksisterende infrastruktur, områdets 
potensial for industri samt kapasitet for mottak av tankskip. Konsekvensen ved ikke å bygge 
et bunkersanlegg i Honningsvåg ville på sikt medført vanskeligheter til å utvikle maritimt 
basert industri og næringsliv. 

Opparbeidelse av arealet innebærer at det må sprenges bort ca. 120.000 m3, som 
hovedsakelig består av fast fjell. Kommunen har tillatt at arbeidet med planering av arealet 
igangsettes under forutsetning av at området reguleres. Vedtaket fra det faste utvalg for 
plansaker i møte 23.3.2017 lyder slik: 

«Søknad om dispensasjon fra reguleringsplikt ihht pbl § 12-1 for planering av areal i 
Kobbholla godkjennes. Det forutsettes at reguleringsarbeidet igangsettes umiddelbart etter 
forkynning av dette vedtaket.» 

I tillegg til området ved tankanlegget er eksisterende vei inn til området og tilstøtende 
industriarealer inkludert i planen. Reguleringsplanen vil gi disse arealer rammevilkår slik at 
de kan utvikles til næringsvirksomhet. Hvilken fremtidig virksomhet som kommer her, er 
ukjent, og planen er derfor gitt en fleksibel utforming. 

 

1.2 Oppdragsgiver 

Oppdragsgiver er Nordkappregionen Havn IKS. Mer informasjon om selskapet og dets 
virksomhet ses på hjemmesiden: www.nordkapphavn.no.  

 

 Bilde 1. Utsnitt fra hjemmesiden til Nordkappregionen Havn IKS. 

Nordkapp Havn KF Asplan Viak AS 
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1.3 Eiendomsforhold 

Reguleringsplanen omfatter ifølge matrikkelen følgende eiendommer: 

Gårds- og 
bruksnr. 

Hjemmelshaver   

Deler av 9/1 Finnmarkseiendommen    
9/69 Finnmarkseiendommen 

og Esso Norge AS  
  

 

I tillegg er det forskjellige arealer innen området som er festet bort av 
Finnmarkseiendommen. 

 

1.4  Planlegger 

Asplan Viak AS er et av Norges største rådgivende konsulentfirma med ca. 900 tilsatte 
fordelt på 31 kontorer spredt utover hele landet. Asplan Viak eies av en stiftelse med formål 
å utvikle selskapet og medarbeiderne. Internasjonalt jobber Asplan Viak gjennom Norplan. 
Besøk www.asplanviak.no for å lese mer om selskapet. Arealplanlegger i dette prosjekt er 
cand. agric Allan Hjorth Jørgensen. Teknisk opptegning er utført av ingeniør Vidar Diseth. 
Planmaterialet er kvalitetssikret av siv. ing. Magnus Skrindo. 

2 PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 
2.1 Beliggenhet og avgrensning 

Planområdet omfatter land- og sjøarealer rundt Kobbhola i Nordkapp kommune. Kobbhola 
ligger langs sjøen ca. 2 km i luftlinje fra Honningsvåg sentrum. Planområdets totale størrelse 
er ca. 210 daa inklusiv arealene i sjøen. 

 

  
Bilde 2. Planområdets beliggenhet på Magerøya. Bilde 3. Planområdets plassering ca. 2. km i luftlinje 

fra Honningsvåg sentrum. 
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Avrensningen av planen mot sjøen går slik at arealer som kan være aktuelle for utfylling til 
industriområde og bygging av kai er inkludert. Videre er det imot sør tatt med arealer for å 
sikre at hensynssoner for skred blir liggende innenfor planen. Mot vest tar planen med seg 
de arealer som etter flyfoto er berørt av inngrep eller som naturlig hører sammen med 
industriarealer langs veien. Imot nord var krysset ut på E69 ikke tatt med under 
oppstartsvarslingen. Med bakgrunn i innspillet fra Statens vegvesen er planområdet utvidet til 
å ta med krysset for å sikre at det er dimensjonert for den trafikk som er og kan bli i området. 
Veien berører ikke nye parter og nye tiltak, og det er derfor ikke sendt ut separat varsling for 
dette.  

 

 

 

2.2 Forholdet til gjeldende planer og forskrift om 
konsekvensutredning 

Mesteparten av planområdet er i eksisterende arealdel av kommuneplanen avsatt til 
næringsareal. Dette gjelder både arealer i sjøen og på land. I kommuneplansammenheng 
var det bevissthet rundt en fremtidig utvikling av området, men omfanget og detaljer forelå 
ikke og avgrensningen er derfor grov. De forskjellene som er i avgrensning har å gjøre med 
grovheten i en kommuneplan og inkluderer ikke større nye områder som vurderes til å kunne 
få vesentlige virkninger.  

Bilde 4. Flyfoto over området sammen med avgrensningen i forbindelse med varsel om oppstart. Avgrensningen 
mot sjøen har blitt noe endret i henhold til forhold som har dukket opp igjennom planarbeidet.  
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Den nye detaljreguleringsplan er i hovedsak i tråd med kommuneplanen og krever derfor 
ikke konsekvensutredning. I henhold til forskrift om konsekvensutredning medfører 
enkelttiltak over en viss størrelse automatisk krav om konsekvensutredning som for 
eksempel masseuttak over 2 millioner m3. De tiltak som det er regulert for er vurdert å ikke 
automatisk medføre krav om konsekvensutredning.  

 

 

3 PLANPROSESSEN 
3.1 Historikk 

Tiltakshaver og planfremstiller har vært i dialog med kommunen i tidlig fase av prosjektet. 
Kommunen deltar økonomisk i utbyggingsprosjektet fordi det politisk er vurdert til å være 
viktig for Nordkapp kommune  å videreutvikle et maritimt basert næringsliv. Det er avholdt 
felles møte mellom Nordkappregionen Havn IKS, kommunen og planfremstiller 4.5.2017. 
Formelt oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 5.5.2017, og her ble rammene og 
fremgangsmåten for planen fastlagt. Reguleringsplanen er i all hovedsak i 
overensstemmelse med eksisterende arealdel av kommuneplanen, og det ble på 
oppstartsmøte avklart å kjøre planen som en detaljreguleringsplan. 

Bilde 5. Planavgrensningen i 
planforslaget sett i sammenheng med 
formålene i kommuneplanens arealdel.  
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Varsel om oppstart av planarbeidet ble sendt ut til berørte grunneiere, naboer og offentlige 
instanser med brev datert 8.6.2017. På samme tid ble det satt annonse i lokalavisen 
«Finnmarksposten». Frist for merknader var 29. juni 2017. De innkomne merknader er 
referert og kommentert nedenfor. Et samlet sett av de innkomne merknader følger også med 
plansaken til kommunal behandling. 

 

3.2 Innkomne merknader  

Gjennomgang av innkomne merknader med vurdering. 

Innsender Resyme Kommentar/vurdering 
NVE, 6.7.2017 Har ikke anledning til å gi 

konkrete merknader til varsel om 
oppstart. Vil behandle 
reguleringsplanen når den 
kommer på høring.  

NVE ivaretar naturfarer. Det er 
utarbeidet separat 
skredfarevurdering for området 
ved det planlagte tankanlegg. I 
planbeskrivelsen er de forskjellige 
skredtyper beskrevet. Det er 
utformet egne bestemmelser 
knyttet til etablering av 
sikringstiltak for tankanlegget. For 
industriområdet ellers i planen er 
det laget bestemmelse som sikrer 
vurdering basert på eventuelle 
fremtidige anlegg. Dette slik at evt. 
sikringstiltak blir utformet i henhold 
til aktuelle sikkerhetsklasser. 

Fiskeridirektoratet, 
27.6.2017 

Fiskeridirektoratet har ingen 
kjente registreringer i området. 
Det er ønskelig at evt. 
avbøtende tiltak vurderes ved 
dumping av masser i sjøen 

Planfremstiller har kontaktet 
Fiskeridirektoratet for å høre hva 
de mente med avbøtende tiltak. 
Det ble svart at det ikke er kjente 
gyteplasser eller andre 
registreringer i området og at de 
med avbøtende tiltak mente at 
utfylling skal foregå med «rene» 
masser. Utfylling i området vil 
foregå med rene masser. Det er 
under pågående arbeid med 
klargjøring av tomten på 
Kobbhollnesset funnet noen 
forurensa masser. Disse brukes til 
skredvollen på land.  

Finnmark 
fylkeskommune, 
27.6.2017 

Etterlyser hva kommunen har 
vurdert i forhold til 
konsekvensvurdering. 
Poengterer at planbeskrivelsen 
skal beskrive rammer og 
virkninger av planen. 
Byggegrense må fastsettes i 
planen ellers gjelder 
byggeforbudet i pbl. § 1-8. Har 
dessuten mer generelle 
merknader i forhold til estetikk, 

Se eget avsnitt angående 
forholdet til kommuneplanen samt 
vurdering i forhold til KU. I 
planbeskrivelsen er rammer og 
virkninger av planen beskrevet. 
Byggegrense er lagt inn i 
plankartet og kommentert. 
Det er lagt inn standard 
reguleringsbestemmelse 
angående kulturminner og 
aktsomhetsplikten.  
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vannforskriften, kvalitetssikring 
av plankart m.m.  
Arkeologi: Kjenner ikke til 
automatisk fredete kulturminner i 
området. Minner om 
aktsomhetsplikten. 

Fylkesmannen i 
Finnmark, 
27.6.2017 

Har noen merknader vedr: 
reguleringsplanveilederen, 
fastsettelse av grad av utnytting, 
byggegrensen langs sjøen, støy, 
forurenset grunn, 
vannforskriften, ROS-analyse, 
oppheving av gamle 
reguleringsplaner, 
Naturmangfoldloven, ks av 
arealplankartet. 

Reguleringsplanen er utarbeidet ut 
fra gjeldende regelverk og det er 
søkt å ta hensyn til de forhold som 
fylkesmannen tar opp. Nivået på 
beskrivelsen av de forskjellige 
tema er tilpasset formålet med 
reguleringsplanen. Sosi-fil leveres 
til kommunen sammen med 
reguleringsplanen, slik at 
kommunen kan sende den til 
kartverket for kontroll.  

Kystverket, 
26.6.2017 

Planområdet er innenfor 
havneavgrensningen. Dette 
betyr at tiltak innenfor området 
som krever tillatelse etter havne- 
og farvannsloven må få slik 
tillatelse fra kommunen. Minner 
om at alle tiltak langs land og ut i 
sjøen må behandles etter 
havne- og farvannsloven i tillegg 
til plan- og bygningsloven. 
Kystverket har en 
navigasjonsinnretning 
(jernstang) innenfor 
planområdet. Formålet er å angi 
en farlig grunne i sjøen. Ved 
tiltak som påvirker denne må 
Kystverket involveres.  

Det er satt inn 
reguleringsbestemmelse for å 
minne om behandling etter Havne- 
og farvannsloven. Det er planer 
om utfylling og bygging av kai i 
området ved den nevnte 
navigasjonsinnretningen. Det er 
bestemmelse som skal sikre at det 
blir tatt kontakt med Kystverket før 
tiltaket iverksettes. 

Sametinget, 
18.8.2017 

Vurderer at tiltaket ikke 
medfører fare for konflikt med 
automatisk fredete samiske 
kulturminner. Minner om 
aktsomhetsplikten 

Henvisning til aktsomhetsplikten 
fremgår av 
reguleringsbestemmelsene. 

Statens 
vegvesen, 
20.6.2017 

Ut fra dokumentene kan 
vegvesenet ikke se at 
reguleringen kommer i konflikt 
med nasjonale eller regionale 
hensyn eller prinsipper for 
samordnet areal- og 
transportplanlegging. Det 
vurderes til at reguleringen kan 
medføre økt trafikkmengde og 
vegvesenet ber derfor om at 
dagens avkjørsel tas med i 
reguleringsplanen og utformes 
som kryss i henhold til håndbok 
N100. Siktkravene må ivaretas 
og sikthindringer må ikke være 

I utgangspunktet vil tankanlegget 
og reguleringsplanen ikke medføre 
vesentlig endring i trafikken. Det er 
ikke tillatt med handel eller annen 
virksomhet som gir stor transport. 
Som følge av innspillet fra 
vegvesenet er det likevel valgt å 
utvide planområdet til også å 
omfatte krysset. Se eget avsnitt 
angående vei og trafikk. Endringen 
involverer ikke nye parter eller 
større tiltak, og det er derfor ikke 
gjennomført ekstra varsling.  
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høyere enn 0,5 m over 
primærveiens kjørebane. 

Norges arktiske 
universitet, 
30.6.2017. 

Tromsø museum er myndighet 
for forvaltning av kulturminner 
under vann i Nord-Norge, nord 
for Rana kommune. Strandlinjen 
i området er påvirket av tidligere 
tiltak og området er ikke kjent for 
utbredt eldre maritim aktivitet. 
Sannsynligheten for konflikt med 
eventuelle kulturminner under 
vann vurderes derfor som liten.  

Reguleringsbestemmelsen om 
aktsomhetsplikten omhandler også 
eventuell funn av kulturminner 
under vann.  

 

4 UTVALGTE PLANFAGLIGE MOMENTER FOR 
VURDERING OG BESKRIVELSE AV PLANENS 
VIRKNINGER 

 

4.1 Utforming av området på Kobbhollnesset 

Det primære målet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av et tankanlegg på 
Kobbhollnesset. Honningsvåg har en unik geografisk beliggenhet og planen legger derfor 
opp til et bunkersanlegg i tillegg til mulighet for utvikling av en maritim industrihavn. Av 
hensyn til prosjektets størrelse har det vært nødvendig med oppdeling i faser. I første fase 
sprenges det vekk ca. 120.000 m3 fra Kobbhollnesset, slik at en får en flat tomt og deretter 
etableres bunkersanlegget. Noen av massene brukes til bygging av skredvoll, andre lagres 
på område N3. Det forsøkes å få ut mest mulig blokker som kan brukes til andre formål.  

 

 

 

Bilde 6. Kobbhollnesset sett fra luften før arbeidet startet. Foto: Nordkapp havn.  

Nordkapp Havn KF Asplan Viak AS 
 

51



 12 
 

 

 

I reguleringsplanen er det lagt til rette for å kunne foreta utfylling samt utvide og bygge nytt 
kaianlegg. Dette gjelder både rundt Kobbhollnesset og i sjøarealene ut for område N4. Det er 
laget noen foreløpige ideskisser over kaianlegg som vises nedenfor.  

 

 

 

 

 

Bilde 7. Illustrasjon over hvordan tankanlegget kan bli etter at det er bygd. Tegningen er laget av Multiconsult. 

Bilde 8. Illustrasjon i forbindelse med 
forprosjekt som så på mulig bygging av 
kaianlegg nedenfor område N4. 
Illustrasjon: Multiconsult. 
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Det er mye som er usikkert i forhold til fremtidig bruk og utforming av området. 
Reguleringsplanen legger derfor opp til at det i forbindelse med byggesak skal leveres en 
utendørsplan som viser hvordan den ubebygde delen av tomten skal utnyttes. Videre skal 
det leveres profiler som viser eksisterende og nytt terreng sammen med bygningshøyder. 

På nåværende tidspunkt er utforming av bygningene ikke klart, og det er derfor valgt å 
regulere til byggeformål og ikke detaljert fastsette hvor bygningene skal være innen 
byggeområdet. Dette avklares i stedet i situasjonsplanen for følger byggesaken. 

 

4.2 Utnyttelsesgrad og byggehøyde 

Kobbhola ligger for seg selv og vurderes som godt egnet til store industribygg, tanker og 
lignende «grov» næring. Det er satt krav om at det ikke tillates med handel, siden det ikke 
passer inn i dagens og fremtidig regulert bruk av området. Det er gitt en utnyttelsesgrad på 
60 % BYA for hvert enkelt området.  

Byggehøyden er satt til 20 m, men det er sagt i bestemmelsene at installasjoner og 
innretninger som tanker, tårn og lignende kan være høyere. Området må være fleksibelt i 
forhold til ny virksomhet og det vurderes ikke til sjenanse for noen at det er høye og store 
bygg/installasjoner i Kobbhola.  

 

4.3 Vann og avløp 

Det er offentlig vann- og avløpsnett i området, og næringsbyggene vil bli tilknyttet dette. Det 
er satt krav om tilfredsstillende vann- og avløpsløsning i bestemmelsene. 

  

Bilde 9 og 10. Illustrasjoner av mulige løsninger for 
kai ved Kobbhollnesset. Illustrasjoner fra 
Nordkappregionen Havn IKS. 
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4.4 Veg og trafikk 

Statens vegvesen har i forbindelse med oppstartsvarslingen ønsket at krysset inn til området 
blir en del av reguleringsplanen. På hovedveien er det fartsgrense på 60 km/t. Kobbhollveien 
klassifiserer vi som en adkomstvei til et industriområde med en ÅDT fra 0-500. I virkeligheten 
er trafikken helt i nedre del av dette intervall og det tankanlegget som kan realiseres på 
Kobbhollnesset genererer heller ikke noe særlig biltrafikk. Med denne dimensjonering får vi 
stoppsikt på 45 m og et frisiktskrav på 45 m *1,2= 54 m. Frisiktsonen er påført plankartet og 
det er kontrollert at svingningsradiusen er tilfredsstillende for store kjøretøy.  

Kobbhollveien er en kommunal veg og går igjennom planområdet ut til den ender blindt på 
Kobbhollnesset. Vegen er regulert med 7 m bredde og annen veggrunn på 1,5 m på hver 
side. Det er i dag et masseuttak innerst i bukta ovenfor området N4. Det er ønskelig på sikt å 
få laget til utfylling og kaianlegg i område N/K1. Dersom massene fra masseuttaket skal 
transporteres ut via båt, vil det bli mye lossing og kjøring over Kobbhollveien. Det kan ut fra 
behov vurderes om Kobbhollveien på sikt bør ha en bom i overgangen mellom område N2 
og N4. Dette særlig i forbindelse med perioder med stor aktivitet knyttet til utskipning av 
masser fra masseuttaket.  

  

4.5 Finnmarksloven 

I Finnmarkslovens § 4 står det blant annet:  

«I saker om endret bruk av utmark skal statlige, fylkeskommunale og kommunale 
myndigheter vurdere hvilken betydning endringen vil ha for samisk kultur, reindrift, 
utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv. Sametingets retningslinjer skal legges til 
grunn ved vurderingen av samiske interesser etter første punktum.» 

En kan stille spørsmålstegn om det er arealer innenfor planen som kan karakteriseres som 
utmark ut fra tidligere og dagens bruk til industri samt arealkategorien næring i 
kommuneplanen. Strandsonen innen planområdet vurderes uavhengig av dette ikke å ha 
spesielle verdier i forhold til samiske interesser og oppvekstsvilkår. 

 

4.6 Havne og farvannsloven 

Jfr. brev fra Kystverket 26.6.2017 opplyses det om at reguleringsområdet ligger i kommunalt 
sjøområde og skal derfor behandles av Nordkapp kommune.  

Kystverket ønsker at det inngår i bestemmelsene at tiltaket skal behandles etter Havne- og 
farvannsloven i tillegg til Plan- og bygningsloven. Dette er ivaretatt i 
reguleringsbestemmelsene.  

  

4.7 Støy 

Støyretningslinje T-1442 har anbefalte grenser for støy. Støynivå Lden < 55 dB utenfor 
støyømfintlige rom og på arealer for utendørs opphold er anbefalt grense.  

Støygrensene i T-1442 (2012) er en retningslinje. For å gjøre denne rettslig bindende og 
sikre omgivelsen mot risiko for høge støyverdier er retningslinjen gjennom bestemmelsene 
gjort rettslig bindende. Med plasseringen lengst fra boliger og fritidsboliger ser tiltakshaver 
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ingen risiko for vesentlig støy ut fra planlagt aktivitet, men bestemmelsen skal sikre at 
eventuell annen aktivitet i fremtiden ikke overskrider grenseverdiene.  

 

4.8  Strandsone 

Innen 100 meters beltet langs sjøen skal det jfr. statlig planretningslinje bare tillates tiltak 
etter en konkret vurdering ut fra lokale forhold. Planområdet består av gamle industriarealer 
samt noen nye i tilknytning til eksisterende vei. Arealene er avsatt til næringsformål i 
kommuneplanen. Ut fra en helhetsvurdering ses utnyttelsen av planområdet til næring ikke 
som et tap for naturverdier, friluftsliv eller andre allmenne interesser. På plankartet er 
byggegrense mot sjøen lagt identisk med formålsgrensen for arealene avsatt til bebyggelse 
og anlegg. Dette ses i sosifilen.   

 

4.9 Grunnforhold  

Nedenfor ses kart hvor de regulerte områder fremkommer ovenpå dybdekartet. Det er lagt 
opp til mulighet for utfylling i områdene N/K1 og N/K2. Den regulerte formålsgrensen går ca. 
på 15 m dyp. Det er ikke avklart i detalj hvordan fremtidig utfylling og kaianlegg vil kunne bli 
og det er derfor valgt en fleksibel løsning i reguleringsplanen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 11. 
Formålsgrensene lagt 
ovenpå dybdekartet.    
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4.10 Kulturminner 

Finnmark fylkeskommune har uttalt seg om kulturminner og kjenner ikke til automatisk 
fredete kulturminner i området. Generell henvisning til aktsomhetsplikten i kulturminneloven 
er tatt med i reguleringsbestemmelsene.  

4.11 Skred 
Store deler av planområdet er berørt av teoretisk beregnede aktsomhetsområdet for 
forskjellige skredtyper. Nedenstående utsnitt er hentet fra NVE sin side skrednett.no. 

 

 

 

Bilde 12. 
Aktsomhetsområder for 
jord- og flomskred. 

Bilde 13. 
Utløsningsområder og 
utløpsområder for 
snøskred.  
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Byggetiltak må tilfredsstille kravene til sikkerhet i henhold til TEK 17. På nåværende 
tidspunkt er det kjent hva som kommer på Kobbhollnesset og det er derfor utført en separat 
vurdering av skredforholdene her av Multiconsult. Vurderingen i form av et «ingeniør 
geologisk prosjekteringsnotat» er vedlagt. Her konkluderes det med at det må bygges en voll 
for at området er tilstrekkelig sikkert til et tankanlegg i sikkerhetsklasse S2. I 
reguleringsbestemmelsene er det satt krav om at vollen skal være bygges før tankanlegget. 
For øvrige områder er det satt krav om at reel skredfare skal utredes før bygging. En kjenner 
da hva som ønskes bygget og kan da få utredet skred i forhold til en konkret plassering og 
sikkerhetsklasse. I bestemmelsene er det også satt krav om at det skal foregå en løpende 
vurdering av sikkerhet i forbindelse med anleggsarbeider i området. For eksempel bør arbeid 
ikke pågå i de perioder i året hvor det lokalt er kjennskap til at faren for skred og steinsprang 
er størst. 

Bilde 14. 
Aktsomhetsområder for 
snøskred og 
steinsprang.  
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4.12 Biologisk mangfold – Naturmangfoldloven 

De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved 
utøvelse av offentlig myndighet. Vi har gjort følgende vurderinger: 
 
Til § 8 om kunnskapsgrunnlaget: Det er undersøkt om det er kjente registreringen i området 
ved å bruke følgende nettsteder: http://artskart.artsdatabanken.no/  og 
http://www.skogoglandskap.no/kart/kart_mis.  Det er et krav i lovgivningen at 
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på 
naturmangfoldet. I artsdatabanken er det registrert en sopp innen planområdet, men siden 
observasjonen ser ut til å være ute i sjøen gås det ut ifra at registreringen er plassert feil 
geografisk på kartet. I tillegg er det registrert blåskjell uten på Kobbhollnesset. I basen Skog 
og landskap fremkommer deler av landarealet som snaumark. Snaumark er definert som 
fastmark med naturlig vegetasjonsdekke. I praksis vil det i dette området stort sett begrense 
seg til lav og meget spartansk vegetasjon. Mesteparten av de avsatt næringsarealer er 
preget av menneskelig aktivitet og risiko for skade på naturmangfoldet vurderes som svært 
lite.  

Bilde 15. Plassering av 
voll og synliggjøring av 
faresoner etter tiltaket. 
Kilde: rapport fra 
Multiconsult.  
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Til § 9 om føre-var-prinsippet: Reguleringsplanen medfører ikke inngrep av et omfang som 
vurderes til å medføre behov for innhenting av nye data/kunnskapsgrunnlag. Det vurderes 
som lite sannsynlig at tiltaket vil medføre store og ukjente negative konsekvenser for 
naturmangfoldet.  
 
Til § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning: Den samlede belastning ved 
utbygging av området vurderes til å være minimal. Utbygging og nyttelse av arealer i 
tilknytning til eksisterende bebyggelse vurderes til å være positivt for miljøet fremfor å legge 
virksomheten som dette på en helt ny lokalitet. 
 
Til § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: Ingen kommentar. 
 
Til § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Det legges som en forutsetning at 
miljøforsvarlige teknikker legges til grunn ved utbygging. I praksis handler dette spesielt om 
at forurensa masser ikke blir dumpet i sjøen. 
 
Totalt sett vurderes det slik at reguleringsplanen ikke medfører inngrep som fører til behov 
for innhenting av nye data/kunnskapsgrunnlag. De miljørettslige prinsippene for offentlig 
beslutningstaking i Naturmangfoldloven vurderes dermed til å være oppfylt. 

 

4.13  Klima 

I det vedlagte ingeniørgeologiske prosjekteringsnotat fra Multiconsult er det skrevet en del 
om klima i punkt 4.3 som siteres her: 

 

  

4.14 Havnivå og stormflo 

Fylkesmannen har i lignende saker trukket frem farene knyttet til klimaendringer i fremtiden. 
Siden planen ligger i tilknytning til strandsonen er det viktig at en tar hensyn til fremtidig 
stigning i havnivået og stormflo. Nedenstående tabell er hentet fra Miljøverndepartementets 
nettsider og viser beregnete nivåer for vannstand i Finnmark og under stormflo i fremtiden. 
Disse viser at stormflonivået i 2050 kan bli 247 cm og 301 cm i år 2100. Hvor mye over 
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eksisterende vannlinje en skal bygge avhenger blant annet av hva som bygges. Bygg som 
tåler oversvømmelse under ekstremvær kan for eksempel bygges nærmere havoverflaten 
enn bygg som ikke tåler dette. For å sikre tilstrekkelig sikkerhet er det i 
reguleringsbestemmelsene vist til at kravene i TEK17 må være tilfredsstilt i forhold til havnivå 
og stormflo. Denne vurderingen skal være gjort sammen med byggesaken.  

 

 

4.15 Risiko og sårbarhetsanalyse 

Risiko og sårbarhetsanalysen er gjennomført med sjekkliste basert på veilederen 
«Samfunnssikkerhet i arealplanlegging» utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet i 2008. 
Analysen er basert på forslaget til detaljregulering for Kobbhola i Nordkapp kommune. I 
risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i en vurdering av relevante fare kategorier, 
konsekvenser en relevant hendelse kan få, og tiltak som er lagt inn i planen for å motvirke 
eller avbøte fare eller uønskede hendelser. I tråd med tilrådningene i veileder fra Direktoratet 
for samfunnssikkerhet er det vist varsomhet med sannsynlighetsgraderinger. 

Farekategoriene som er vurdert er delt inn i naturfarer og menneske- og virksomhetsbaserte 
farer. Konsekvensene er vurdert i forhold til liv/helse, materielle verdier, miljø og 
samfunnsviktige funksjoner. Vurderingene er sammenfattet i nedenstående tabell:  

 

Farekategori Relevant 
fare 

Vurdering av konsekvenser og tiltak 

Naturfarer 
1. Snø eller steinskred Ja Det er laget rapport for Kobbhollnesset som forutsetter at det 

bygges en voll for å tilfredsstille sikkerhetskravet. For øvrige 
områder innen aktsomhetssonene er det satt krav om 
utredning av skred før bygge- og anleggstiltak.  

2. Utglidning, geoteknisk ustabilitet Ja Se reguleringsbestemmelse 4.5. Det er satt krav om å 
vurdere behovet for undersøkelser. 

Bilde 16. Utdrag fra rapporten «Klima 2100» fra Miljøverndepartementets nettsider.   

Nordkapp Havn KF Asplan Viak AS 
 

60



 21 
 

3. Flom i vann, elv/bekk herunder 
lukket bekk. 

Nei  

4. Er området utsatt for 
springflo/havnivåstigning? 

Ja Se pkt.4.8. Det er satt krav om tilfredsstillelse av kravene i 
TEK 17 sammen med byggesaken. 

5. Er områdene spesielt vindutsatt? Ja Områdene langs kysten er generelt vindutsatte. 

6. Naturlige terrengformasjoner som 
utgjør spesiell fare (stup mv) 

Ja Naturen er barsk i området med bratte fjell og sjøen nedenfor. 
Området brukes av folk i næring og som er kjent med 
forholdene.  

7. Radon i grunnen Nei Det skal ikke bygges bygg for varig opphold slik som boliger 
og fritidsboliger.  

Menneske- og virksomhetsbaserte farer 
Infrastruktur   
8. Vil utilsiktede hendelser som kan 

inntreffe på nærliggende 
transportårer (vei, bane, sjø, luft), 
utgjøre en risiko for området? 

Nei  

9. Vil utilsiktede/ukontrollerte 
hendelser som kan inntreffe på 
nærliggende virksomheter (industri 
mv) utgjøre en risiko for området? 

  

- Utslipp av giftige 
gasser/væsker 

Nei  

- Utslipp eksplosjonsfarlige/ 
brennbare gasser/væsker  

Ja Tankanlegget vil utgjøre en fare men plasseres i henhold til 
kravene for slike anlegg og dessuten med god avstand til de 
andre næringsområder i planen. 

10. Medfører bortfall på følgende 
tjenester spesielle ulemper for 
området: 

  

- Elektrisitet Nei 
 

- Teletjenester Nei  

- Vannforsyning Nei 
 

- Renovasjon/spillvann Nei  

11. Dersom det går høyspentlinjer 
ved/gjennom området: 

  

- Fare for påvirkning av 
magnetiske felt. 

Nei 
 

- Spesiell klatrefare i master Nei 
 

12. Spesielle farer med bruk av 
transportnett for gående, syklende 
og kjørende innenfor området? 

  

- til skole/barnehage Nei  

- til nærmiljøanlegg/nærsenter Nei  

- til forretning Nei  
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- til busstopp Nei  

13. Brannberedskap   

- Spesielt farlige anlegg i 
området 

Ja Tankanlegg 

- Utilstrekkelig 
brannvannforsyning 

Nei 
 

- Har området bare en mulig 
adkomstrute for brannbil. 

Ja I tillegg kan slukkevann pumpes fra sjøen eller det kan brukes 
båt. 

14. Regulerte vannmagasin med usikker 
is i nærområdet? 

Nei  

Tidligere bruk 
15. Er området påvirket/forurenset fra 

tidligere virksomhet 
  

- Gruver, åpne sjakter, 
steintipper 

Nei  

- Militære anlegg Nei  

- Industrianlegg, avfallsdeponi Ja Det er masser i området som er forurensa med diesel fra 
tidligere virksomhet. 

- Annet Nei  
 
16. Sabotasje og terrorhandlinger   

- Er tiltaket sabotasje/terrormål? Ja Et tankanlegg vil utgjøre en eksplosjonsfare, men lokaliteten 
med stor avstand til annen bebyggelse vil bevirke at 
følgeskader begrenses. 

- Er det sabotasje/terrormål i 
nærheten? 

Nei  

 

Den systematiske gjennomgangen av naturfarer og menneske- og virksomhetsbaserte farer i 
området viser at området har høg samfunnssikkerhet. De kjente fare kategoriene som 
foreligger i området er enten ivaretatt i planforslaget med bestemmelser eller kan forebygges 
ved tiltak. 
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Reguleringsbestemmelser 
 Privat detaljregulering for Kobbholla industriområde 

Nordkapp kommune  – PlanID: 2019-2017-001 
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Reguleringsbestemmelser 
 
Hjemmel for reguleringsbestemmelsene er plan- og bygningsloven § 12-7. Bestemmelsene er sammen med 
plankartet et juridisk bindende dokument. I forhold til plankartet utfyller og utdyper bestemmelsene den fastsatte 
arealbruken. 
 

1. Bestemmelsenes virkeområde 
Planbestemmelsene gjelder for planområdet med planavgrensning som angitt på plankartet. 
 
 
2. Reguleringsformål 
Planområdet består av følgende arealformål: 
 
1. Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) 

- Næringsbebyggelse 
- Trafo 
- Kombinert formål: Næringsbebyggelse/Kai 

 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 

- Kjøreveg 
- Annen veggrunn  
- Kai 
- Kombinert formål: Kjøreveg/overbygd areal, rassikring 

 
3. Landbruk-, natur- og friluftformål samt reindrift (LNFR) (§ 12-5 nr. 4) 

- LNFR 
 

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

 
5. Planområdet består av følgende hensynssoner (§ 12-6) 

- Ras- og skredfare 
- Høyspenningsanlegg 

 
 
3. Felles bestemmelser (§ 12-7 nr. 2 og 6) 

 
3.1 Kulturminner 

Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme frem gjenstander eller andre spor som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Finnmark 
fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. 
Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i 
marken. 
 

3.2 Byggegrense mot sjø 
Byggegrense mot sjø følger formålsgrensen for arealene avsatt til bebyggelse og anlegg samt 
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Grensen fremkommer i sosi-filen, men ses ikke i plankartet 
da linjen er sammenfallende med formålsgrensene.  
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4. Bebyggelse og anlegg, (§12-7 nr. 1, 2, 3, 4, 10 og 12.) 
   

4.1 Utnytting  
Næringsområdene og områdene til næring/kai kan brukes til næring og industri. Det tillates ikke med 
handel. Tillatt utnyttelsesgrad for N1-N5 samt N/K1 og N/K2 er 60 % BYA for hvert område.  
 

4.2  Byggehøyde 
Maksimal tillatt mønehøyde for næringsbebyggelsen er 20 m. Mønehøyde er oppgitt i forhold til 
gjennomsnittsnivået for ferdig planert terreng rundt bygningen. Spesielle installasjoner og innretninger 
som tanker, tårn og lignende kan være høyere. Eksisterende tårn fra fiskemelsfabrikken på område H5 
er 90 m. 

 
4.3 Utforming og krav til utendørsplan 

Sammen med behandling av byggesøknad for det enkelte næringsområdet skal det utarbeides en 
situasjonsplan i målestokk 1:200. Utendørsplanen skal vise hvordan den ubebygde del av tomten skal 
utnyttes. Planen skal i tillegg til bygningsplassering angi planlagt terrengbehandling på tomten, atkomst, 
parkering, ledningsgrøfter, eventuelle støttemurer og sikringstiltak mot sjøen. I tillegg skal det foreligge 
profiler som viser eksisterende og nytt terreng sammen med bygningshøyder. 
 

4.4 Teknisk infrastruktur 
Før det gis brukstillatelser for bygg og anlegg skal det være etablert tilfredsstillende vann- og 
avløpsløsning. Det skal også være etablert parkering og adkomst. 
 

4.5  Undersøkelse av grunn 
Sammen med innsending av byggesøknad som medfører behov for utfylling i sjøen må det foretas en 
vurdering av om det er behov for geotekniske undersøkelser av grunnen. 
 

4.6 Terrengbearbeiding/planering/lagring av masser 
Det tillates å ta ut masser for å planere de forskjellige næringstomter. Bunnivået på område N1 og N3 
skal være i nivå med eksisterende vei. Det tillates lagring av masser på område N3. 
 

4.7  Støy 
Innen planområdet gjelder grensene for støy i henhold til Støyretningslinje T-1442.  

 
4.8  Havnivå og stormflo 

Sammen med byggesøknader skal det leveres en dokumentasjon for at bygningene plasseres 
tilstrekkelig høgt i forhold til fremtidig havnivå, stormflo og kravene i TEK 17. 

 
4.9 Krav til behandling etter Havne og farvannsloven 

Før igangsetting av byggetiltak som medfører utfylling, skal utbyggingen være behandlet etter Havne- og 
farvannsloven. 
 

4.10 Navigasjonsstang 
Kystverket har en navigasjonsstang for å vise en grunne nært inntil planområdet. Dersom det planlegges 
tiltak som kan påvirke navigasjonsinnretningen, som for eksempel utfylling i nærheten, skal det opprettes 
kontakt med Kystverket. 
 

4.11 Forurenset grunn 
Dersom det under arbeid med planering av næringsområder avdekkes forurenset grunn skal ansvarlig 
myndighet varsles jfr. Forurensningslovens § 7.  
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4.12 Honningsvågtunnelen 
I forbindelse med sprenging av fjell innen område N1 og N3 skal det tas kontakt med Staten vegvesen 
og vurderes behov for å sette opp rystelsesmåler i Honningsvåg tunnelen. Målerverdiene skal til enhver 
tid være innenfor kravene i NS 8141 – Vibrasjoner og støt. Veiledende grenseverdier for bygge- og 
anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk. Del 1: Virkning av vibrasjoner og lufttrykkstøt fra sprenging og 
byggverk inkludert tunneler og bergrom. Dersom målingene viser verdier utenfor toleranse skal arbeidet 
straks stanses og tiltak iverksettes.  
 

 
5. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§12-7 nr. 4 og 14) 
 
5.1  Offentlig/privat 

Den regulerte veien ut til Kobbhullnesset er offentlig. Regulert bredde er 7 m. 
5.2  Parkering 

Fysisk sperring mot sjøkant skal opparbeides der det er fare for at kjøretøy kan skli/kjøre i vannet. 
 
 

6. Hensynssoner (§12-7 nr. 2, 4, 10 og 12) 
 
Ras/skred 

6.1 Aktsomhetsområder for ras og skred er vist i planen etter data fra NVE. Innen disse områdene tillates 
det ikke med etablering av nye bygg og anlegg før reel skredfare er utredet og evt. avbøtende tiltak er 
etablert for aktuelle sikkerhetsklasser.  

6.2 På Kobbhollnesset er det utført en skredvurdering som dokumenterer at området er klarert for bygging 
av et tankanlegg i sikkerhetsklasse S2 når den regulerte vollen er etablert. 

6.3 Den regulerte vollen mot steinsprangfare ved Kobbhollnesset på minimum 70 m lengde og 2,5 m høyde 
skal være bygd før det etableres tankanlegg på Kobbhollnesset. Viser til vedlagte notat fra Multiconsult 
datert 19.8.2016. Det tillates å bygge skredvollen både lengre og høyere. 

6.4 Store deler av planområdet er innen teoretiske aktsomhetsområder for skred/ras. I forbindelse 
anleggsarbeider i disse områdene skal det foregå en løpende risikovurdering av sikkerhet i henhold til 
Byggherreforskriften.  

 
Høyspenning 

6.5 Innen hensynssonen for høyspenningsanlegg går det en 22 kV kraftlinje. Under linjen skal sprenging av 
masser foregå på en varsom måte med god tildekning.  
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Nordkapp kommune Arkiv: U63 

Arkivsaksnr: 2018/51-3 

Saksbehandler:  Randi Jørgensen. 
 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Helse-og sosialstyret 2/18 12.02.2018 

Kommunestyret 19/18 17.04.2018 
 

Skjenkebevilling - Skarsvåg Event & Turistsenter Jonathan Richard Dillon 

Rådmannens innstilling 
Skarsvåg Event & Turistsenter Jonathan Richard Dillon med Elisabeth Jensen som 
bevillingshaver gis følgende tillegg til sin eksisterende bevilling: 
 
Kafe / restaurant: gr.3 i tidsrommet fra kl. 13:00 til 02:00 
Uteservering på avgrenset området: gr. 3 i tidsrommet fra kl.13:00 til 02:00. 
 
Skjenkestyrer Elisabeth Jensen. 
Skarvåg Event & Turistsenter Jonathan Richard Dillon unntas fra kravet om 
stedfortreder jf. Alkohollovens §1-7C 
 
 
Helse-og sosialstyrets behandling av sak 2/2018 i møte den 12.02.2018:  

Behandling 
 
Rådmannens innstilling:  
Skarsvåg Event & Turistsenter Jonathan Richard Dillon med Elisabeth Jensen som 
bevillingshaver gis følgende tillegg til sin eksisterende bevilling: 
Kafe / restaurant: gr.3 i tidsrommet fra kl. 13:00 til 02:00 
Uteservering på avgrenset området: gr. 3 i tidsrommet fra kl.13:00 til 02:00. 
Skjenkestyrer Elisabeth Jensen. 
 
Vedtak 
Skarsvåg Event & Turistsenter Jonathan Richard Dillon med Elisabeth Jensen som 
bevillingshaver gis følgende tillegg til sin eksisterende bevilling: 
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Kafe / restaurant: gr.3 i tidsrommet fra kl. 13:00 til 02:00 
Uteservering på avgrenset området: gr. 3 i tidsrommet fra kl.13:00 til 02:00. 
Skjenkestyrer Elisabeth Jensen. 
 

Saksopplysninger 

Skarsvåg Event & Turistsenter Jonathan Richard Dillon har i dag skjenkebevilling       
gr. 1 og gr. 2.  

De søker om å utvide sin skjenkebevilling til også å gjelde gr.3. 
 

Vurdering 
Skarsvåg Event & Turistsenter Jonathan Richard Dillon med Elisabeth Jensen som 
bevillingshaver søker om følgende tillegg til sin eksisterende bevilling: 
 
Kafe / restaurant: gr.3 i tidsrommet fra kl. 13:00 til 02:00 
Uteservering på avgrenset området: gr.3 i tidsrommet fra kl.13:00 til 02:00. 
 
Skjenkestyrer Elisabeth Jensen. 
Skarvåg Event & Turistsenter Jonathan Richard Dillon søkrt om unntak fra kravet om 
stedfortreder jf. Alkohollovens §1-7C 
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