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Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Fast utvalg for plansaker   
Kommunestyret   

  

Områderegulering Nordkapp-halvøya  

 

Rådmannens innstilling 
Forslag til Områderegulering Nordkapp-halvøya vedtas.  
  
Bakgrunn  
Fast utvalg for plansaker ble i møte 10.05.2016 orientert om en planløsning for 
Nordkapp- platået. Oppstart av planarbeidet ble kunngjort 24.06.2016 samtidig med at 
forslag til planprogram ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. 
 
Planprogrammet er lagt til grunn for utarbeidelse av planforslag som ble vedtatt sendt 
på høring 04.01.2018. Høringsfristen ble satt til 02.03.2018. Saken ble fremmet for Fast 
utvalg for plansaker til 1. gangs politiske behandling 05.06.2018, der utvalget vedtok å 
utsette saken. 
 
Med bakgrunn i innkomne innspill fra planforslag av 4.januar 2018, inviterte rådmann 
fast utvalg for plansaker til et arbeidsmøte 15.05.2018. Der ble det lagt opp til diskusjon 
rundt presenterte problemstillinger som gikk på hvordan planens formål best kunne 
oppnås. Endringene var av såpass stort omfang at det ble anbefalt at justert 
områdeplan ble send ut på ny høring, med nye frister. Disse endringen var: 
 
• Tilrettelegging av tursti til Tunes ble tatt ut av planen 
• Offentlig parkering o_SPA2 ble redusert og arealformål endret 
• Lagerbygning BL1 ble tatt ut av planen 
• Parkering Hornvika o-SPA3 ble tatt ut av planen 
• Parkeringsområde SPA1 ble foreslått til offentlig formål 
• Utvidelse av eksisterende bygg BN1 
 
Saken ble behandlet i planutvalget 28.06.2018, der selve planbeskrivelsen ble påført et 
oppsummeringskapittel (kapittel 9) hvor bakgrunn for foreslått erverv av arealene ble 
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redegjort for. Der heter det blant annet: «Kommunen vil vurdere om det er nødvendig å 
overta de offentlig regulerte arealene.» I utgangspunktet har kommunen sett for seg at 
målene i stor grad kan sikres gjennom samarbeid/avtaler med grunneier og fester. 
Likevel vurderte en behovet for at planen åpner for endring i planen ved bruk av 
offentlig formål. Dette gjaldt delområdene o_SKV2, o_SKA1, o_SPA1 og o_GF1. 
 
Nytt planforslag ble vedtatt 28. juni 2018, sendt på høring, og lagt ut til offentlig ettersyn 
med frist for innspill 2. september 2018. 
 
Utgangspunktet for planforslaget av 28. juni 2018, var at foreslåtte regulering ville 
innebære i større grad en endring til offentlig formål. Det aktuelle planforslaget og 
innkomne innspill ble vurdert juridisk av to uavhengige juridiske miljøer på vegne av 
Nordkapp kommune i løpet av høringsperioden. Det vises til vurderingene i vedlagt 
saksfremlegg for møtet i fast utvalg for plansaker 19.02.2019. 
  
Fast utvalg for plansaker vedtok i møte 19.02.2019 et nytt planforslag der parkerings- 
og trafikkområdene SKV1, SKV2 SPA1, samt friområdet under hovedformål 
“Grønnstruktur” GF1 videreføres som private formål som i dag.  
 
For endring av reguleringsplan gjelder de samme bestemmelser som for utarbeiding av 
ny plan. Planforslaget ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 20.02.2019 
med frist for innspill satt til 12.04.2019. Etter søknad ble Fylkesmannen i Troms og 
Finnmark og Finnmark fylkeskommune innvilget forlenget frist. 
  

Merknader 
I høringsperioden er det registrert 180 innspill. 136 av disse er 2 signerte fellesopprop 
der det kom inn 100 likelydende innspill, og 36 andre likelydende innspill. Alle 
planrelaterte innspill vil bli presentert i resymeform og kommentert. De 2 oppropene vil 
bli kommentert som 2 innspill i den grad innspillene har relevans for planarbeidet. De 
aller fleste innspill går på spesifikke områder i planforslaget, disse områdene er: 
 

- Friområde GF1 
- Parkeringsområde SPA1 
- Kollektivanlegg SKA1 
- Kjøreveg SKV1 og SKV2 
- Næringsbebyggelse BN1-3 
- Rasteplass SR1 
- LNFR-område L1 
- Hornvika  

For bedre oversikt over innspill og kommentarer vil disse bli organisert etter de 
spesifikke områdene ovenfor. Innspill av mer generell karakter svares i tillegg ut i selve 
saksfremlegget.  

Fylkesmannen Troms og Finnmark - innsigelse 
I sitt innspill har Fylkesmannen i Troms og Finnmark fremmet innsigelse mot 
planbestemmelser IV.3. Grønnstruktur, punktene b) «Nødvendig teknisk infrastruktur 
tillates innenfor området», og d) «Det tillates gangveger, plasser, møblering og andre 
mindre tiltak som tilrettelegger for naturopplevelse og turisme».  
 



Sensitivity: Internal

Når området videreføres regulert til privat friområde er hensikten altså at området 
hverken skal erverves av det offentlige eller at allmenheten på andre måter skal få 
rettigheter til området som de ikke har fra før. Planformålet i seg selv vil dermed ikke i 
seg selv endre allmenhetens tilgang til området eller statusen til området. Planen vil 
heller ikke i seg selv innebære noe ferdselsforbud i området. Med bakgrunn i denne 
vurderingen tar Fylkesmannen Nordkapp kommunes beslutning om å endre friområdet 
(GF1) fra offentlig til privat til orientering.  
 
 

1. Rådmannens kommentar: 
Rådmannen er enig med at videreføring av dagens regulering til privat formål ikke vil 
endre allmenhetens tilgang til området eller statusen til området.  
 
Nærmere dialog med fylkesmannen avdekket muligheten til å løse innsigelsen 
gjennom omformulering av pkt b) og d) samt justering av planbestemmelser. 
Nedenfor gjengis det i sin helhet pkt. IV.3. Grønnstruktur inkludert omformulering 
av pkt. b) og d).  

 
IV.3.      GRØNNSTRUKTUR 
 
IV.3.1.   Friområde (GF1) 

a) Området er avsatt til friområde. 
b) Nødvendig kommunalteknisk infrastruktur tillates etablert under 

terreng, innenfor området. 
c) Det tillates ingen ny bebyggelse over terreng. 
d) Det tillates opparbeidet stier for styring av ferdsel og dermed 

begrensning av slitasje, samt etablering av skilt, belysning for å 
bedre sikkerheten og andre mindre tiltak som tilrettelegger for økt 
naturopplevelse. 

 
Rådmannen sendte en anmodning om tilbaketrekking av innsigelsen begrunnet 
med omformulert pkt.IV.3. med tilhørende planbestemmelser. Se vedlagt brev av 
29.5.2019.   

Finnmark fylkeskommune 
Finnmark fylkeskommune (FFK) har påpekt at det ikke er mulig å regulere et område til 
«privat eierskap». Innspillet er tatt til etterretning. Det poengteres videre at en frivillig 
overføring av eiendomsrett ikke reguleres av PBL. Sistnevnte er i tråd med 
rådmannens tidligere vurderinger.  
 
FFK sier i innspill at kommunen ønsker å benytte seg av ekspropriasjon. Dette krever 
et meget grundig forarbeid. I planforslaget anbefales det ikke å benytte seg av 
ekspropriasjon.  
 
Hornvika: Hensynssone H530_6 «Hensynssone friluftsliv» bør endres til H-570 
«Bevaring kulturmiljø». Stien fra Hornvika anses å ha høy verneverdi, og bør 
restaureres og ikke oppgraderes. Dersom kommunen ikke ønsker å ta dette til følge må 
alle tiltak på og ved stien sendes på høring til FFK – gjelder alle typer tiltak på selve 
stien, skilting og sikring.  
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2. Rådmannens kommentar: 
Hornvika er ikke vernet, men det framgår av planen at deler av Hornvika omfatter 
bebyggelse og anlegg av lokal verdi. Rådmannen mener at vedlikehold av 
eksisterende anlegg ikke bør kreve tillatelse fra Sametinget og fylkeskommunen. 
Tiltak utover ordinært vedlikehold skal ha tillatelse fra Sametinget og 
fylkeskommunen. 
 
Rådmannen ønsker ikke at det åpnes for utbygging i Hornvika, utover nødvendig 
drift og vedlikehold av eksisterende anlegg. H570_4 utvides til å omfatte 
kaianlegget.  

 
I indre deler av Hornvika åpnes det i planen for mindre tiltak for å tilrettelegge for 
friluftsliv/turisme, herunder oppgradering av bryggeanlegget. En slik justering av 
planen vurderes ikke å medføre behov for å sende planen på ny høring. 

 

Nordkapp SV  
SV påpeker at premisset i rådmannens saksfremlegg om at Nordkapp kommune ved 
regulering av veg, parkering, friluftsområde mv. til offentlige formål vil bli 
erstatningspliktig ovenfor Rica/Scandic er feil.  
 
Det vises til høyesterettsdom fra desember 2018, samt en forelesning der dosent 
Fredrik Holt siterte Carl August Fleischer sin lærebok Miljø- og ressursforvaltning. 
Grunnleggende forutsetninger. Universitetsforlaget 1999: «…mens ekspropriasjon 
normalt medfører erstatningsplikt, er det normale ved rådighetsinnskrenkning at det 
ikke skal betales erstatning overhodet». 
 
SV påpeker videre at alt areal på Nordkapp-platået, bortsett fra selve Nordkapphallen, 
trygt kan avsettes til offentlig formål uten at kommunen blir erstatningspliktig ovenfor 
Rica/Scandic. Området er et av Norges viktigste reise- og turmål. Det er derfor viktig at 
kommunen sikrer arealene til allmenheten og sørge for like konkurransevilkår mellom 
aktørene i reiselivsnæringa gjennom bruk av offentlig arealformål i plan. 
 

3. Rådmannens kommentar: 
 
Rådmannen opprettholder sine vurderinger vedr. prosessrisiko knyttet til 
regulering til offentlig formål. 
 
Det er et vesentlig poeng at innspillet vil etter all sannsynlighet innebære at 
kommunen må erverve områdene. Dette er en meget inngripende handling, ikke 
minst sett i lys av formålet om forutsigbare rammer for aktørene. Dette ble gitt en 
grundig drøfting i saksforberedelsene til planutvalgets vedtak av 19.02.2019. 
Dersom offentlig formål beholdes, vil reguleringsvedtaket være forbundet med 
betydelig risiko med de begrunnelsene som ble gitt i drøftingen. Det følger av 
lovens bokstav at man skal kartlegge hvilke muligheter som gis i Plan- og 
bygningsloven for å oppnå planens mål uten erverv av eiendom. 
 
 
SVs innspill presenterer begrepet «Rådighetsinnskrenkning». Regjeringens sier i 
sin definisjon av begrepet blant annet:  
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«Med rådighetsinnskrenkning forstås inngrep i eierrådigheten vedtatt direkte i 
lov eller med hjemmel i lov. Det er sikker rett at rådighetsinnskrenkninger som 
hovedregel kan påføres erstatningsfritt. Alle må i utgangspunktet tåle at 
kommunen bestemmer om et område skal bygges ut og i tilfelle hvordan og til 
hvilke formål. Slik vil det være når reguleringsplanen fastslår hvilke områder som 
skal utbygges, og hvilke områder som generelt skal nyttes til andre formål og 
dermed bevares ubebygd»1.  
 
«Med bakgrunn i rådighetsinnskrenkninger som følger av en arealplan, kan det i 
særlige tilfeller kreves erstatning eller innløsning»2.  
 
«Det er et klart utgangspunkt at en grunneier må tåle redusert handlefrihet som 
følge av offentlige restriksjoner. Hovedregelen er således at 
rådighetsinnskrenkninger kan påføres uten at det kan kreves erstatning av det 
offentlige»3. 
 
«Det gis ingen erstatning dersom eiendommen fortsatt kan nyttes på annen 
regningssvarende måte»4.  
 
Rådmannen vurderer at regulering til Grønnstruktur med påfølgende plankrav, 
og ikke til Bebyggelse og anlegg, er i realiteten en rådighetsinnskrenkning. Det 
samme gjelder for regulering av parkerings- og trafikkområdene gjennom 
bestemmelser og plankrav. 
 
Rådighetsinnskrenkning er ikke erverv. Ved rådighetsinnskrenkning vil grunnen 
fortsatt tilhøre hjemmelshaver, og mulighetene for å tilrettelegge for bestemte 
aktører gjennom planverktøyet, og på den måten gi økt konkurranse, vil fortsatt 
ikke være tilstede.   

 
 
«Eksisterende plan som ifølge rådmannen legges til grunn for pågående arbeid er ikke 
tilgjengelig for interessenter. Vi mener det er en saksbehandlingsfeil å vise til 
utilgjengelige dokumenter.»  
 

4. Rådmannens kommentar:  
Rådmannen tolker dette som at det vises til reguleringsbestemmelsene for 
gjeldende reguleringsplan av Nordkapp-platået. Det har ikke vært mulig å få 
rede på gjeldende reguleringsplans bestemmelser eller beskrivelse. Disse 
dokumentene anses som tapt, og er derfor ikke tilgjengelig for noen. 
Rådmannen mener at dette ikke er en saksbehandlingsfeil, ettersom det ikke har 
vært mulig å frembringe disse bestemmelsene.  

 
«Foreliggende planforslag med private formål er i strid med formålet for planarbeidet 
formulert i planbeskrivelsen. Offentlig tilgjengelighet sikres gjennom offentlig 
arealformål.» 
 

 
1 Lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven, kapittel 15 innløsning og erstatning  
2 Reguleringsplanveileder, kap.8.2 Gjennomføring av reguleringsplan 
3 Reguleringsplanveileder, kap.8.3.1 Innløsning og erstatning – Hovedregel  
4 Lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven, § 15-3. Erstatning for tap ved reguleringsplan 
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5. Rådmannens kommentar:  
Rådmannen er ikke enig. Økt tilgjengelighet er ikke bare avhengig av eierform. Det 
er også avhengig av tilretteleggingstiltak og drift som påvirker tilgjengeligheten og 
bruksverdien for ulike grupper. Det vises også til høringsinnspill fra fylkesmannen i 
Troms og Finnmark, og uttrykkelig vurdering av at opprettholdelse av eksisterende 
planformål som privat ikke vil påvirke allmennhetens tilgang til området.  

 
SVs øvrige innspill til planbestemmelsene og plankart fremkommer av vedlagt resyme 
av høringsinnspill med kommentarer.  
 
Pkt IV.2.2. a) SV1 må avsettes til offentlig formål. Forsvaret som eier og driver anlegget 
og veien er et offentlig organ. Ved regulering til offentlig formål unngår vi også at 
forsvaret selger til private, men må gi vegen til kommunen om de stenger anlegget og 
vil selge.  
 

6. Rådmannens kommentar:  
Rådmannen sier seg enig. Veien reguleres til offentlig formål. 
 

Pkt VI.3 nytt) Før tillatelse til tiltak gis innenfor arealer omfattet av naturfredningen må 
det utarbeides en forvaltningsplan for naturfredningsområdet. 
 

7. Rådmannens kommentar:  
Rådmannen påpeker at det er Fylkesmannens ansvar, og at det så langt ikke er gitt 
signaler om at en slik prosess vil bli iverksatt.  
 

Opprop 1 
 
“Jeg vil ikke at Nordkapplatået skal privatiseres slik planutvalget har foreslått”. 

8. Rådmannens kommentar:  
Innspillet antyder at Nordkapplatået i dag er offentlig eid, og planforslaget legger 
opp til en privatisering. Dette er ikke tilfelle; området er privat med 
Finnmarkseiendommen som grunneier, og Rica Eiendom AS som fester. 
Eierforholdet er således et privatrettslig forhold mellom to private rettssubjekt, og er 
ikke sentralt i arbeidet med en områdeplan.  

 
“Alle arealer på platået unntatt Nordkapphallen må reguleres til offentlig formål”. 

9. Rådmannens kommentar:  
Det er et vesentlig poeng at innspillet vil etter all sannsynlighet innebære at 
kommunen må erverve områdene. Dette er en meget inngripende handling, ikke 
minst sett i lys av formålet om forutsigbare rammer for aktørene. Dette ble gitt en 
grundig drøfting i saksforberedelsene til planutvalgets vedtak av 19.02.2019. 
Dersom offentlig formål beholdes, vil reguleringsvedtaket være forbundet med 
betydelig risiko med de begrunnelsene som ble gitt i drøftingen. Det følger av 
lovens bokstav at man skal kartlegge hvilke muligheter som gis i Plan- og 
bygningsloven for å oppnå planens mål uten erverv av eiendom. 
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Opprop 2 
Følgende innspill er svart ut i resyme: 
 
«Jeg mener fellesarealene på Nordkapp platået må reguleres til offentlig formål for å 
sikre lokalsamfunnet kontroll og allmennheten adgang til Nordkappfjellet.  
 
Jeg mener; 
• Areal GF1 (Friområde) må reguleres til offentlig formål, og benevnes o_GF1 
• Areal SPA1 (parkering) må reguleres til offentlig formål, og benevnes o_SPA1 
• Areal SKA1 (kollektivanlegg) må reguleres til offentlig formål, og benevnes o_SKA1. 
Areal o_SKA1 må begrenses til dagens 
veiarealer. 
• Areal SKV2 (kjørevei) må reguleres til offentlig formål, og benevnes o_SKV2. Veien 
må føres frem til bygningen. 
• Eksisterende areal BN1 og nytt areal BN2 (næringsbebyggelse) er feilaktig ikke 
adskilt med korrekt fargekode, noe som gjør det 
umulig å skille eksisterende og fremtidig planlagt bygg. Nytt areal BN2 må utgå og 
eventuelt inngå i senere regulering». 
 

Rica/Scandic 
Kommentar til forslaget om at platået avsettes som friområde, hvor det innenfor 
definerte rammer kan gjøres tiltak, bl.a. opparbeides en tursti (GF1): 
 
Rica og Scandic støtter ikke at GF1 er en videreføring av gjeldende formål. Friområde 
reflekterer ikke dagens bruk, med besøk av flere hundre tusen turister årlig. Området 
må reguleres til fritids- og turistformål (FT1), som i størst mulig grad viderefører dagens 
bruk og regulering til opparbeidet turistområde.  
 

10. Rådmannens kommentar:    
Rådmannen mener at gjeldende regulering ikke åpner for å bebygge platået utenom 
næringsformålet, og ønsker å videreføre planen med et formål som ikke generelt 
åpner for å etablere bygg og anlegg. Scandic/Rica viser til antallet besøkende som 
grunnlag for at det må velges et formål som faller inn under kategorien bebyggelse 
og anlegg. Rådmannen mener at friområder også kan ha mange besøkende uten at 
dette gjør området til noe annet enn et friområde.  

 
Kommentar til forslaget om regulering av parkering og kollektivanlegg i tilknytning til 
Nordkapphallen: 
 
Rica og Scandic gjentar sitt innspill fra tidligere høringsuttalelser om nødvendigheten 
av å oppgradere dagens trafikale løsning for å sikre kapasitet for shuttlebusser og en 
effektiv og sikker trafikkavvikling. For å muliggjøre dette ønskes det i utgangspunktet at 
plangrensen for ny trafikal løsning (SKA1) justeres noe mot øst. 
 
Scandic og Rica stiller seg positive til at det legges føringer for driften av 
parkeringsplasser gjennom planbestemmelser som f.eks. begrensninger i parkeringstid 
og parkeringsformål.  
 
Scandic og Rica presenterer her et alternativ som innebærer å dele 
parkeringsplassene inn i soner som skal oppfylle ulike behov. Disse er som følger: 
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- Parkering A avsettes til utfartsparkering for allmennheten med 

personbilparkering for de som ønsker å benytte utendørsområdet, med avgift  
- Parkering B avsettes til parkeringsområde for bil/MC/bobil som løser ordinær 

inngangsbillett. Tidsbegrenset parkering. 
- Parkering C holdes åpent hele året 
- Areal D opparbeides med sommer og vinterparkering for shuttle-/cruise- og 

hurtigrutebusser. Ingen tidsbegrensninger sommerstid.  
 
Gjennom reguleringsbestemmelsene i områdeplanen kan det legges til rette for en slik 
oppdeling.  
 
Ettersom spørsmål om tilgang til parkering har vært et viktig tema i planprosessen 
mener vi at det kan være hensiktsmessig å fastsette bestemmelser om dette nå, slik at 
også føringene med hensyn til senere detaljregulering blir klarere.  
 

11. Rådmannens kommentar:    
Rådmannen sier seg enig i at det kan være hensiktsmessig med en oppdeling av 
parkeringsområdene som anført. Planbeskrivelsen inneholder en mer detaljert 
konseptbeskrivelse fra Rica/Scandic.  
 
Dette følges opp ved at det stilles krav i bestemmelsene om at en ved 
detaljregulering av SPA1 skal utarbeide en plan for oppmerking/bruk av 
parkeringsplassen og at planen skal ha en feltinndeling som i foreslått av 
Rica/Scandic. En slik justering av planen vurderes ikke å medføre behov for å 
sende planen på ny høring. 
 
Rådmannen er enig i at det er viktig med et terminalområde (SKA1) for busser med 
høy kapasitet, og legger opp til at det reguleres et større areal til kollektivterminal 
(SKA1).  Dette arealet har tidligere vært på høring som areal til parkering. En slik 
justering av planen medfører derfor ikke behov for å sende planen på ny høring. 

 
Øvrige kommentarer til planforslaget: 
 
Med de endringene som er foretatt i reguleringsbestemmelsene fra opprinnelig 
planforslag oppfatter Scandic og Rica det slik at det vil være adgang til å oppgradere 
stiene ytterst på platået innenfor det areal som i planforslaget er avsatt til friområde. 
Stien som Scandic og Rica ønsker å etablere som en rundtur på platået går imidlertid 
inn i LNFR-området, som ikke omfattes av bestemmelsene for GF1. For å legge til rette 
for at stien kan etableres i LNFR-området, ønsker de stien inntegnet og regulert i 
plankartet på samme måten som stien til Hornvika.  
 

12. Rådmannens kommentar: 
 
Rådmannen anbefaler ikke at det reguleres sti inn i LNFR-området. Det vises til ny 
planbestemmelse pkt. V.1.7. c): 
 
Ethvert tiltak innenfor båndleggingssonen som kan ha negativ betydning for plante- 
og dyreliv er søknadspliktig, med Fylkesmannen som myndighet 
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Som det framgår åpner planen for at det innenfor GF1 kan opparbeides stier, for å 
styre ferdsel slik at en får redusert slitasjen på vegetasjon og terreng.  

 
Ricas festeforhold i Hornvika omfatter et areal på ca. 9 dekar i tilknytning til 
bryggeanlegget. I planforslaget er en del av dette arealet avmerket som H530_4. 
Eksisterende bryggeanlegg og bebyggelse i Hornvika er foreslått vernet i 
områdeplanen. Rica og Scandic ønsker at områdeplanen ikke bare legger opp til 
bevaring av bebyggelsen som er i Hornvika, men også åpner for en viss oppgradering 
av bryggeanlegget og bebyggelsen i den utstrekning en effektiv, sikker og god 
håndtering av anløp skulle medføre behov for det. Vi viser i denne forbindelse til 
foreslåtte endringer i punkt V.1.5. og V.1.6. i reguleringsbestemmelsene. Vårt forslag til 
suppleringer er ikke hensyntatt i planforslaget, og vårt innspill gjentas derfor her.  
 

13. Rådmannens kommentar: 
Hornvika er ikke vernet, men det framgår av planen at deler av Hornvika omfatter 
bebyggelse og anlegg av lokal verdi. Rådmannen mener at vedlikehold av 
eksisterende anlegg ikke bør kreve tillatelse fra Sametinget og fylkeskommunen. 
Tiltak utover ordinært vedlikehold skal ha tillatelse fra Sametinget og 
fylkeskommunen. 
 
Rådmannen ønsker ikke at det åpnes for utbygging i Hornvika, utover nødvendig 
drift og vedlikehold av eksisterende anlegg. H570_4 utvides til å omfatte 
kaianlegget.  
 
I indre deler av Hornvika åpnes det i planen for mindre tiltak for å tilrettelegge for 
friluftsliv/turisme, herunder oppgradering av bryggeanlegget. En slik justering av 
planen vurderes ikke å medføre behov for å sende planen på ny høring. 

 
Rica/Scandic sin kommentar til bestemmelse IV.1.2. b): «Antall senger skal ikke 
overstige dagens» strykes.  
 

14. Rådmannens kommentar:  
Per i dag er det registrert 34 sengeplasser på Nordkapplatået. Rådmannen 
ønsker å beholde antall sengeplasser på dagens nivå.  

 
Rica/Scandic sin kommentar til bestemmelse IV.1.2. c): Når det gjelder BN3 ønsker 
Rica og Scandic fortsatt at den ytterste firkanten på nordspissen også skal inntegnes 
på vertikalnivå 2, slik at det blir klargjort at en bygning kan føres opp over bakkenivå på 
dette arealet. Et bygg på dette arealet ligger inne i våre planer for utvikling av området. 
 

15. Rådmannens kommentar:  
Det er ikke ønskelig med bebyggelse på vertikalnivå 2 i dette området, fordi det kan 
forringe panoramautsikten fra Nordkapp og ut mot havet. Utvidelse av bebyggelses- 
og anleggsområdet inn i friområdet vil kunne endre områdets status fra utmark til 
innmark med potensielle konsekvenser for allmenn tilgjengelighet. Dette er hverken 
gjennomførbart eller ønskelig, jf innsigelsesvarslet fra Fylkesmannen i Troms og 
Finnmark samt flertall av alle innspill til planforslaget.   
 

Rica/Scandic sin kommentar til bestemmelse IV.2.3 b): Område SKV_2 avsettes til 
privat kjøreveg.  
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16. Rådmannens kommentar:  
Innspillet til justerte bestemmelser ble opprinnelig gitt ved offentlig ettersyn 
sommeren 2018. Bestemmelsen er allerede endret.  

 
Rica/Scandic sin kommentar til bestemmelse V.1.6. e): Innenfor H570_2 (Globusen) og 
5 (Hornvika) tillates tiltak som inngår i vedlikehold og oppgradering av eksisterende 
anlegg og bebyggelse. Før større tiltak iverksettes må tillatelse fra Sametinget og 
fylkeskommunen innhentes. 
 

17. Rådmannens kommentar:  
Rådmannen sier seg enig i at vedlikehold ikke bør kreve tillatelse fra Sametinget og 
fylkeskommune. Når det gjelder oppgraderinger mener rådmannen at en slik 
tillatelse skal foreligge. En slik justering av planen vurderes ikke å medføre behov 
for å sende planen på ny høring.  

 
Rica/Scandic sin kommentar til bestemmelse VI.3.b): Kommunen bes vurdere om man 
trenger detaljregulering for tiltak på SPA1 hvis det inntas bestemmelser som foreslått 
over. Da kan parkeringsordningen trolig etableres raskere.  
 

18. Rådmannens kommentar:  
Rådmannen er enig i at parkeringsordningen kunne blitt etablert raskere uten 
detaljregulering. Det er imidlertid mange hensyn som må ivaretas, det er derfor 
nødvendig med en detaljregulering som avveier de ulike hensyn.  

 
Rica/Scandics innspill til planbestemmelsene og plankart fremkommer av vedlagt 
resyme av høringsinnspill med kommentarer. 
 

Fefo   
Det forutsettes at planforslaget er i tråd med Sametingets retningslinjer for endret bruk 
av utmark, som innebærer blant annet at berørt reinbeitedistrikt gis mulighet til reell 
innflytelse i planprosessen og i oppfølging av den. 
 

19. Rådmannens kommentar:  
Innspillet tas til etterretning.  

Visit Nordkapp 
Det bør legges til rette for at flere lokale aktører får tilgang til areal i eksisterende hall. 
 

20. Rådmannens kommentar: 
Planforslaget legger til rette for en utvidelse av eksisterende byggemasse på inntil 
1000 m2. Tilgang til arealet for andre aktører må skje gjennom avtaler med eier av 
anlegget, og kan således ikke reguleres i en områderegulering. 

 
Økende trafikk vanskeliggjør vurderingen om området på platået er utmark eller 
friluftsområde (er det en motsetning?). Det bør stilles krav gjennom løyvet for å sikre 
felleskapets interesser, og området bør reguleres i henhold til dette. 
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21. Rådmannens kommentar:  
Rådmannen forutsetter at det her menes områdene rundt bygningene, tidligere 
avsatt til «Opparbeidet turistområde», og som nå foreslås regulert til 
«Grønnstruktur» med underformål «Friområde». Bakgrunnen for dette er nettopp å 
sikre allmenntilgang til området, og at status som utmark ikke endres. Når det 
gjelder løyveproblematikken reguleres det av Friluftsloven. I planforslaget legges 
det til rette for at et område kan opparbeides og således falle inn under kravene i 
Friluftsloven § 14.  

 
Følgende innspill fra Visit Nordkapp er svart ut i vedlegg med resyme av innspill og 
kommentarer: 
 

- Det er viktig at det ikke legges til rette for unødvendig bebyggelse på platået. Behov bør 
dekkes innenfor eksisterende hall eller under bakken. 
 

- Visit Nordkapp stiller seg kritisk til overnattingsfasiliteter på platået. Gjestene bør ha sin 
base i fiskeværene eller Storbukt/Honningsvåg. Dette gir de største lokale 
ringvirkningene. Det bør sikres betalingsordninger som bidrar til fellesgoder i reiselivet. 
Turistskatt, fond bør diskuteres.  
 

- For å sikre best mulig forutsigbare rammer for aktører og felleskapet bør offentlig 
parkering vurderes.  

 

Ruben Alseth 
Hovedargument for regulering til privat formål står og faller på en juridisk tolkning man 
ikke vet substansen av. Dette bør kvalitetssjekkes og avklares i forkant av eventuelt 
vedtak. Som et minimum bør områdeplanen utsettes slik at man er sikker på å ha 
tilstrekkelig beslutningsgrunnlag før en så viktig plan vedtas.  
 

22. Rådmannens kommentar:  
Rådmann har gjort sine vurderinger basert på bred juridisk konsultasjon. Gjeldende 
innspillsrunde har heller ikke avstedkommet noen innspill fra myndighetene som 
rokker ved konklusjonen. I henhold til plan- og bygningslovens bokstav bør fester 
gis mulighet til å oppfylle planens mål uten at områdene erverves til offentlig formål.     

Hurtigruten 
Hurtigruten har spilt inn forslag til endringer i bestemmelsene og plankart som krever 
en egen vurdering. Hurtigrutens argument for forslaget er ønske om at kommunen 
regulerer Nordkapp-platået på en slik måte at det er adgang til å etablere 
kompletterende virksomhet for andre aktører, og har presentert 2 alternative forslag til 
reguleringen.: 
 
IV.1. Bebyggelse og anlegg 
 
Alternativ 1: 

- IV.1.2. Næringsbebyggelse (BN4) 
- Området avsettes til næringsbebyggelse med tilhørende anlegg 
- Det tillates etableringer knyttet til opplevelsesaktiviteter, forretning, lager, 

bevertning 
- Grad av utnytting og byggehøyde fastsettes ved detaljregulering 
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- Området gis adkomst via offentlig vei 

Alternativ 2: 
- Næringsbebyggelse (BN4-5) 

- Området avsettes til næringsbebyggelse med tilhørende anlegg 
- Det tillates etableringer knyttet til opplevelsesaktiviteter, forretning, lager, 

bevertning og nisjebasert overnatting begrenset til 20 hotellrom 
- Det tillates etablert underjordisk forbindelse mellom BN4 og BN5 
- Grad av utnytting og byggehøyde fastsettes ved detaljregulering 
- Området gis adkomst via offentlig vei 

 
23. Rådmannens kommentar: 
Rådmannen har gjennom den snart 3-årige planprosessen pekt på begrensningene 
i plan- og bygningsloven i forhold til regulering rettet mot bestemte aktører: En 
reguleringsplan gjelder i utgangspunktet regulering av de fysiske omgivelsene. Det 
kan i utgangspunktet ikke gis bestemmelser som direkte regulerer aktivitet og 
virksomheter som sådan, eller hvem som skal gjennomføre planlagte tiltak eller 
benytte bygninger, anlegg og grunn.  

 
Hurtigruten mener at området på 920 daa vil utnyttes bedre ved at det deles opp i flere 
seksjoner, med mulighet for å feste bort de ulike seksjonene til forskjellige aktører. Etter 
Hurtigrutens syn er det helt klart at FeFo er omfattet av statsstøttereglene og 
anskaffelsesreglene.  
 

24. Rådmannens kommentar: 
Vi er i en situasjon hvor verken Hurtigruten eller Nordkapp kommune eier eller fester 
grunn på platået.  I dag har Rica eiendom festet hele Nordkapp-platået fra Fefo. 
Eiendomsretten er en form for lovlig monopol. Konsekvensen av å regulere nye 
områder til eksempelvis næring er at dagens fester får mulighet til å bygge mer 
(planen åpner for dette). Andre aktører vil ikke gis mulighet å bygge eller drive 
virksomhet uten grunneier/festers samtykke.  
 
Det har ikke kommet signaler fra grunneier eller fester at de ønsker den modellen 
som Hurtigruten foreslår. Hurtigruten bør derfor henvende seg til Fefo og fester for å 
undersøke om en slik modell er realistisk. Utover dette er det også vernehensyn 
som kan gjøre en slik plan vanskelig å realisere.  

 
Hurtigruten anfører at dagens monopolsituasjon ivaretar ikke formålet med 
Finnmarksloven i tilstrekkelig grad. 
 

25. Rådmannens kommentar:  
Rådmannen tar ikke stilling til dette, fordi plansaken ikke er rett arena for denne 
drøfting av denne problemstillingen.   

 
Slik Hurtigruten ser det, mottar fester i realiteten en økonomisk fordel ved at 
festeavtalen regulerer en så lav festeavgift. Ved at fester i tillegg fester hele Nordkapp-
platået, er fordelen i tillegg selektivt gitt til én aktør. Monopolet innebærer også at 
festeavtalen er konkurransevridende ved at ingen andre aktører har mulighet til å 
etablere seg der. 
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Dagens monopolsituasjon synes derfor å være i strid med konkurranseloven, bl.a. § 10, 
som også vil kunne få betydning her.  
  

26. Rådmannens kommentar:  
Festeavgiftens størrelse er ikke til behandling i denne saken. 

 
For at formålet bak Finnmarksloven/FeFo og friluftsloven skal anses ivaretatt, må det 
legges til grunn at både bortfestingen av grunnen og kommunens vilkår for 
avgiftsinnkreving etter friluftslovens § 14 har som formål å sikre en offentlig tjeneste; 
dvs. at Nordkapp-platået gjøres tilgjengelig for allmennheten. Selv om det kan 
aksepteres at dagens fester vil ha inntekter fra virksomheter, kan ikke dette være 
hovedformålet med avtaleforholdet – det ville stride både mot friluftsloven og 
Finnmarksloven. Siden det offentlige eier grunnen, og gjennom avtale setter en privat 
part i posisjon til å kommersialisere denne for å realisere et offentlig formål, vil avtalen 
kunne anses som en tjenestekontrakt. Avtalen skulle i så fall vært inngått etter de 
relevante anskaffelsesreglene.  
 

27. Rådmannens kommentar:  
Områdereguleringen styrer arealbruken og forhold som omfatter andre forhold bør 
holdes utenom plansaken.  

 
Anbefaling  
Utgangspunkt for de fleste innspill fra publikum er at alle områdene foruten selve hallen 
må gjøres offentlige. Det er et vesentlig poeng at innspillene innebærer en overføring 
av privat til offentlig eiendomsrett. Dette er en meget inngripende handling, ikke minst 
sett i lys av formålet om forutsigbare rammer. Reguleringsplaner griper i 
utgangspunktet ikke inn i eksisterende virksomheter. Ordinært vil rettsvirkningen av 
planen først og fremst knytte seg til gjennomføring av nye tiltak, men 
planbestemmelsene kan også innebære at en virksomhet får skjerpede krav og 
innskrenkede rettigheter. Dersom det er behov for å endre bestående forhold, kan 
planen gjennomføres ved ekspropriasjon. 
 
I saksforberedelsene forut gjeldende høring ble forutsetningene for ekspropriasjon gitt 
en grundig vurdering:  
  
Gyldighet: Om det er mulig å bruke plan- og bygningsloven til erverv av privat eiendom, 
er en komplisert problemstilling. Først og fremst må det foreligge et gyldig vedtak av 
reguleringsplan. I det ligger at det ikke skal være usaklige eller utenforliggende hensyn 
ved reguleringen. 
 
Nødvendighet: I henhold til plan- og bygningsloven § 12-7 skal det i reguleringen tas 
hensyn til om gjeldende område «i nødvendig utstrekning» må reguleres til offentlig 
formål for å få gjennomført planen. I det ligger det at fester skal gis mulighet til selv å 
gjennomføre planen. 
 
Forholdsmessighet: Plan- og bygningslovens kapittel 12 forutsetter at planens mål og 
hensikt er formulert. Alle inngripende vedtak skal begrunnes. Jo mer inngripende et 
vedtak er – eller hvor inngripende/tyngende rettsvirkningene for rettighetsinnehaverne 
kan bli – jo bedre må begrunnelsen være. Det er også et generelt juridisk krav til 
forholdsmessighet, dvs at det målet kommunen ønsker å oppnå og det middelet som 
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benyttes, står i forhold til hverandre. Mål og middel må stå i forhold til hverandre, og i 
hvilken grad målene kan nås uten erverv skal vurderes. 
 
Et vesentlig moment i forbindelse med høringer av planer, er 
innsigelsesmyndighetenes syn på de vurderingene som er gjort. Fylkesmannen i Troms 
og Finnmark fremmet innsigelse rettet spesifikt mot planbestemmelser IV.3. 
Grønnstruktur.  
 
Utover det har myndighetene ikke bestridt det foreliggende planforslaget.  
 
I samråd med fylkesmannen har rådmann omformulert kt.IV.3. med tilhørende 
planbestemmelser og anmodet om at innsigelsen frafalles. Se vedlagt brev av 
29.5.2019. I tilfeller hvor innsigelsen knyttes til en klart avgrenset del av planen, åpner 
plan- og bygningsloven § 12-13 for at kommunestyret likevel kan vedta at de øvrige 
delene av planen skal ha rettsvirkning5. Rådmannen anbefaler derfor at, dersom 
Fylkesmannens svar på anmodningen ikke foreligger på tidspunktet for politisk 
behandling, tas bestemmelsen IV.3. punkt b) og d) ut av vedtaket i påvente av 
Fylkesmannens svar.  
 
Dersom kommunen ikke finner å kunne ta hensyn til innsigelsen, skal det ordinært 
foretas mekling mellom partene6.  
 
Det registreres at Rica/Scandic ønsker at områdereguleringen skal være mer detaljert 
på parkerings- og trafikkområdene. Rådmannen mener at kompleksiteten i utforming 
og administrering av disse områdene tilsier at dette gjøres i detaljreguleringen, og de 
overordnede føringene gis gjennom områdereguleringen.   
 
Når det gjelder Hurtigrutens innspill om ytterligere utbygging av platået er det særdeles 
viktig moment at forslaget vil innebære en betydelig utvidelse av bebyggelses- og 
anleggsområdet inn i friområdet, og dermed endre områdets status fra utmark til 
innmark og med potensielle konsekvenser for allmenn tilgjengelighet. Dette er hverken 
gjennomførbart eller ønskelig, jf innsigelsesvarslet fra Fylkesmannen i Troms og 
Finnmark samt flertall av alle innspill til planforslaget.   
 
 
Vedlegg  
 

 
1 Anmodning om frafall av innsigelse 
2 Områderegulering Nordkapp-halvøya - 1. gangs politiske behandling av 

justert planforslag 
3 Avklaring av forholdet til KU-bestemmelser 
4 Resyme av innspill med kommentarer 

 
5 § 12-13.Innsigelse og vedtak av departementet 
For innsigelse til reguleringsplan gjelder §§ 5-4 til 5-6. Dersom innsigelsen knytter seg til klart avgrensede deler av 
planen, kan kommunestyret likevel vedta at de øvrige delene av reguleringsplanen skal ha rettsvirkning 
 
6 § 5-6.Mekling og avgjørelse av departementet 
Finner kommunen ikke å kunne ta hensyn til innsigelsen, skal det ordinært foretas mekling mellom partene. 
Dersom enighet ikke oppnås, treffer kommunen planvedtak og sender planen og innsigelsen, med meklerens 
tilråding, til departementet. Departementet avgjør om innsigelsen skal tas til følge og planen endres. 
 



Sensitivity: Internal

5 Nordkapphalvøya - plankart – 030619 
6 Planbeskrivelse Nordkapphalvøya 
7 Planbestemmelser Nordkapphalvøya 


