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Forord

Asplan Viak AS er engasjert av Nordkapp kommune til å utarbeide en områdereguleringsplan for 
Nordkapp-halvøya. Ordfører i Nordkapp Jan Olsen og kommuneplanlegger Vegard Juliussen er 
oppdragsgivers kontaktpersoner for oppdraget. Oppdraget ble oppstartet 18.1.2021.

Allan Hjorth Jørgensen er oppdragsleder for Asplan Viak.

Ål, 22.01.2021

Allan Hjorth Jørgensen Eirik Øen
Oppdragsleder Kvalitetssikrer
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1.  INNLEDNING OG FORMÅL
Nordkapphalvøya er et område med utstrakte kvaliteter for naturopplevelse som skaper gode 
muligheter for rekreasjon og friluftsliv, som igjen er utgangspunktet for en stor turisme og er en 
populær destinasjon.  Den første turisten besøkte Nordkapp i 1664, men Nordkapp ble for alvor en 
attraksjon fra slutten av 1800-tallet. Nordkapplatået er en av Norges største turistattraksjoner og har 
stor betydning for næringslivet i kommunen og regionen.
 
Planutvalget i Nordkapp kommune har fattet et vedtak om formålet med planarbeidet i sak 2/20 den 
21.1.2020:

«Planområdet omfatter hele Nordkapp-halvøya med kyst, og avgrenses i sør ved Elvevika (Tufjord) - 
Vestfjorden. Langs vestsiden går Tufjorden, og i nord er området markert ved Tunes, Knivskjellodden 
og Nordkapp-klippen. I øst grenser området til Vestfjorden. Hele platået inkludert Hornvika inngår i 
Nordkapp naturvernområde fra 31. mai 1929

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for offentlig styring og kontroll av området og 
derigjennom sørge for en bærekraftig forvaltning og lik adgang på trafikkareal, parkering og 
friluftsarealer. Det er et mål at allmenheten skal sikres adgang til utmark og friluftsarealer, samt at 
det dannes grunnlag for god helhetlig løsning under demokratisk kontroll.

Offentlig tilgjengelighet til utmarka og infrastruktur på Nordkapp-platået kan sikres gjennom 
regulering til offentlig formål, noe som også gir mulighet for offentlig drift eller eierform.

Planprogram legges ut til ettersyn så snart det er klart.»

2. BAKGRUNN
Arbeidet med en områdereguleringsplan for Nordkapp-halvøya ble oppstartet i 2016 med varsling og 
planprogram. Prosessen pågikk frem til 2019 hvor planen først ble vedtatt i sak 27/19 den 20.6.2019. 
Etterfølgende ble vedtaket erklært ugyldig i sak 58/19 den 5.11.1019 på grunn av saksbehandlingsfeil 
ved brudd på habilitetsreglene.

Både politisk og administrativ ledelse i Nordkapp kommune er forandret siden dette og kommunen 
ønsker nå å oppstarte planprosessen på nytt med «blanke ark». Planprosessen og utforming av 
reguleringsplanen vil forgå i kommunal regi med bistand fra Asplan Viak som innleid konsulent. Siden 
området har vært igjennom en planprosess vil deler av det utarbeidede materiale1 bli brukt som 
grunnlag.

1 Planmateriale utarbeidet av Multiconsult på oppdrag for Nordkapp kommune
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3. PLANOMRÅDETS BELIGGENHET OG AVGRENSNING
Planområdet omfattet Nordkapp-halvøya som ligger nord på Magerøya i Nordkapp kommune. Det 
tas utgangspunkt i samme planavgrensning som tidligere og nå avsluttet planprosess.

Bilde 1. Nordkapp-
halvøya sin plassering 
på Magerøya.

Bilde 2. Foreløpig 
planavgrensning.
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4. EKSISTERENDE PLANER OG VEDTAK FOR OMRÅDET

4.1. Kommuneplanens arealdel
I kommunestyrets sluttbehandling av kommuneplanens arealdel 13.10.2016 ble det vedtatt at: 
«Nordkapp-halvøya tas ut av vedtaket i påvente av utarbeidet plan for området». Denne 
formuleringen tilsier at området i endelig og kunngjort plankart skulle vært tatt ut av arealplanen av 
kommuneplanen på samme måte som Honningsvåg er tatt ut i påvente av egen arealplan. 

Bilde 1. Planområdet ligger mellom Hemsedal skisenter/Hemsedal fjellandsby og Hemsedal 
sentrum. Planens avgrensning ses med rødt omriss. 

Bilde 3. Utsnitt av kommuneplanens arealdel, vedtatt 13.10.2016. planavgrensning. Kartet er 
ikke opprettet etter kommunestyrets vedtak.
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4.2. Reguleringsplan
Innen planområdet er det bare en gjeldende reguleringsplan og det er reguleringsplan for «Nordre 
del av Nordkapp-platået», vedtatt 2.5.2000. En ny reguleringsplan vil erstatte eksisterende 
reguleringsplan når den er vedtatt med rettsvirkning.

4.3. Bygge- deleforbud
Kommunestyret i Nordkapp kommune vedtok 17. desember 2019 et bygge- og deleforbud i sak KS 
72/19. Vedtaket lyder: «Det iverksettes midlertidig forbud mot tiltak jf Plb § 13-1 for området 
Nordkapp-halvøya avgrenset sør ved Kjæftavann - Vestfjorden i Nordkapp kommune. Forbudet vil 
gjelde fram til ny områderegulering er vedtatt.»

Bilde 4. Utsnitt av gjeldende 
reguleringsplan for «Nordre 
del av Nordkapp-platået». 
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5. FØRINGER FOR PLANARBEIDET

5.1. Nasjonale føringer
Nedenstående oppgis en rekke overordnede føringer med betydning for planarbeidet. Listen er ikke 
uttømmende, men angir føringer som anses som viktige i forbindelse med reguleringsplanarbeidet 
og omhandler tema som statlige og regionale myndigheter har søkelys på. 

 Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008
 Forskrift om konsekvensutredninger, FOR-2017-06-21-854
 Kulturminneloven av 06. august 1978
 Naturmangfoldloven av 19. juni 2009
 Friluftsloven av 28. juni 1957
 Finnmarksloven av 17.6.2005
 Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging av 26.09.2014
 Statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging av 04. september 2009.
 Lov om tilgjengelighet og diskriminering (Universell utforming) av 20. juni 2008 
 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planlegging av 20.09.1995 
 Den europeiske landskapskonvensjonen, i kraft 1.mars 2004. 
 Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven, T-1513, 2012 
 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T1442, oppdatert 2017 
 Retningslinje 2-2011 frå NVE. Flaum- og skredfare i arealplanar 
 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt 14. mai 2019 
 Forskrift om naturfredning, Nordkapp-fjellet og Hornvika, Måsøy og Kjeldvik, Finnmark. 

Fastsatt ved kgl.res 31. mai 1929 med hjemmel i lov av 25. juli 1910 nr. 3 om naturfredning.

5.2. Lokale føringer

 Kommuneplanens samfunnsdel med mål og strategier for lokalsamfunnet, vedtatt 16.9.2014
 Masterplan for Nordkapp 2014-2015 (Visit Nordkapp AS)
 Klausuleringsplan for grunnvannsbrønner, vannforsyning til Nordkapphallen
 Vedtak i planutvalget sak 2/20 den 21.1.2020 som gjengitt under pkt. 1 i dette dokument 

med føringer for hva som er formålet med planarbeidet.
 Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 
 Kulturminneplanen
 Strategisk næringsplan
 Kommunedelplan for folkehelse
 Kartlegging og verdsetting av friluftsområder
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6. PLANPROSESS

6.1. Oppstart
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-9 vil oppstart av planarbeidet bli varslet samtidig som 
forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn. Formålet med planprogrammet er å medvirke 
til en forutsigbar planprosess og fastlegge hvilke forhold det skal redegjøres nærmere for i 
planarbeidet. Planprogrammet fastsettes av Nordkapp kommune etter at fristen for innspill har gått 
ut. Jfr. nedenstående vurdering om konsekvensutredning er det ikke et krav om planprogram for 
dette arbeidet, men det er likevel vurdert som hensiktsmessig for en forutsigbar planprosess.

6.2. Medvirkning
Det tas utgangspunkt i det opplegg som er vanlig for planer etter plan og bygningsloven. Det vil 
rettes særlig søkelys på berørte parter og organisasjoner som representerer brukere av området. 
Behov for møter med aktører i området vurderes undervegs ut ifra de problemstillinger som dukker 
opp.

6.3. Krav til konsekvensutredning
Planarbeidet er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning (FOR-2017-06-21-854). 
Formålet med forskriften er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under 
forberedelsen av planer og tiltak, og når det tas stilling til om og på hvilke vilkår planer eller tiltak kan 
gjennomføres.

En områderegulering skal alltid konsekvensutredes hvis den setter rammer for tiltakene i forskriftens 
vedlegg 1. I vedlegg II er det en rekke tiltak som skal konsekvensvurderes hvis de ikke inngår i 
overordnet plan eller hvis de antas å få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. 

Tilretteleggingen for allmenheten gjennom parkering og evt. andre tiltak for adgang til frilufts arealer 
vurderes ikke å medføre krav om konsekvensutredning. I likhet med tidligere planprogram og 
vurdering i forrige prosess vurderes planarbeidet ikke å medføre krav om konsekvensutredning etter 
forskriften. I praksis er de fleste tema i området utredet fra før og det foreligger stor eksisterende 
kunnskap om området. En prosess etter KU-forskriften ville sannsynligvis ikke medført vesentlig 
større utredningsbehov enn en tradisjonell planbeskrivelse. 

6.4. Fremdriftsplan
Det er lagt opp til følgende fremdrift på planarbeidet:

Januar 2021 Varsling om oppstart av planarbeid og utsending av planprogram, 6 ukers høring

Mars Fastsettelse av planprogram i planutvalget

Mars-Mai Utarbeidelse av utredninger og planleveranse

Juni 1. gangs behandling i planutvalget

Juni-august Offentlig ettersyn i 6 uker

September 2. gangs behandling

September Sluttbehandling i kommunestyret

Fremdriften forutsetter at det ikke kommer myndighetskrav om ekstra særutredninger eller annet 
som må utredes av eksterne. Privatrettslige forhold og evt. prosesser etter annet lovverk kan gå 
parallelt, men for fremdrift og oversiktlighet det er viktig å holde dette adskilt fra planprosessen etter 
plan- og bygningsloven.
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7. INNSPILL TIL PLANPROGRAMMET
Innspill til utsendt varsling om oppstart samt planprogrammet oppsummeres og kommenteres under 
dette kapittel før planprogrammet fastsettes av kommunens planutvalg.

7.1. Innspill fra offentlige instanser

7.2. Innspill fra privatpersoner
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8. TEMAER I PLANARBEIDET
Under følger en kort gjennomgang av forskjellige temaer som vil inngå i planarbeidet og utforming av 
planen. 

8.1. Reiseliv/Turisme
Reiseliv er et sentralt tema for reguleringsplanen. Kommuneplanens samfunnsdel gir føringer og sier 
blant annet: «Nordkappturismen skal utvikles til å bli et bærekraftig, helårig reisemål basert på bruk 
av hele kommunen. Nordkapps befolkning skal føle et økt eierskap til reiselivsmålet.»

Vedtaket i planutvalget som nevnt under pkt. 1 vil danne utgangspunkt for utarbeidelsen av det nye 
planforslaget.

8.2. Friluftsliv
Nordkapphalvøya er et meget populært friluftsområde og brukt av både turister og lokalbefolkning. 
Eksisterende og nye turstier utredes med tilstrekkelig med parkering i tilknytning til de forskjellige 
turmål. Planen må åpne for at stiene tilrettelegges slik at de tåler økt trafikk. Planen må bruke 
hensynssoner for vern av kulturmiljø og gi grunnlag for nødvendig utbygging av infrastruktur og 
tilrettelegging.

8.3. Reindrift
Reindrift har lange tradisjoner på Magerøya og planen må ta hensyn til behov fra denne næringen 
som eksempelvis flyttleder, kalvingsområder, oppsamlingsområder og andre særlige behov. I 
kommuneplanen inngår hensynssoner som må videreføres.

8.4. Landskap
Nordkapphalvøya og spesielt de siste kilometer før Nordkapp gir en følelse av å komme til «verdens 
ende» fordi området består av et slettelandskap med bratte kanter på ca. 300 høydemeter ned til 
sjøen. Landskapshensyn må ivaretas i planen. 

8.5. Bebyggelse 
Planarbeidet må avklare hvor og hvor mye ny bebyggelse det skal tillates i området. Gjennom 
arealformål avgjøres det hvilken type bebyggelse det tillates. Oppdragsgiver presiserer at det ikke er 
ønskelig å omregulere eksisterende bebyggelse (Nordkapphallen) til offentlig formål, men derimot 
«tilgjengelighet til utmarka og infrastruktur» som nevnt i vedtaket fra planutvalget.

8.6. Estetikk
Et åpent slettelandskap betyr at bygninger og installasjoner blir ekstra synlige. Både bygninger og all 
infrastruktur må utformes med tanke på at de er en del av helhetsinntrykket og dermed også har 
betydning for attraktiviteten til reisemålet. Planarbeidet må vurdere om det skal vedtas estetiske 
føringer/veiledning for all bygge- og anleggsaktivitet i planområdet.

8.7. Kulturminner
Områdene på Nordkapphalvøya omfatter automatisk fredete kulturminner. Alle registrerte 
kulturminner på Nordkapphalvøya er lokalisert i området ved Tunes. På grunn av stedets 
kulturhistoriske verdier er området synliggjort med hensynssone kulturmiljø i kommuneplanens 
arealdel.
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8.8. Naturmangfold
Nordkapphalvøya er preget av å ligge i en subarktisk klimasone med kort vekstsesong og 
vegetasjonsdekket er derfor begrenset. Vestkysten av Nordkapphalvøya ligger ca. 6 km unna 
Gjesværstappan naturreservat, som er et verneområde for sjøfugl. For Nordkapphalvøya betyr dette 
at flere sterkt og kritisk truede fuglearter besøker området. I et område som omfatter 
Nordkapplatået og Hornvika er dyre- og plantelivet fredet med egen forskrift. Det båndlagte arealet 
er vist med hensynssone i kommuneplanens arealdel og vil bli videreført i reguleringsplanen. 
Eksisterende nasjonale registre vil bli brukt som informasjonsinnhenting. Siden planen ikke har som 
formål å tilrettelegge for store nye inngrep vurderes det ikke til å være behov for egen 
utredning/feltundersøkelse knyttet til naturmangfold.

8.9. Risiko og sårbarhetsanalyse
Det skal gjøres en gjennomgang av hvilke forhold i tilknytting til tiltakene i planen som kan utgjøre en 
risiko for uønskede hendelser og en fare for mennesker, miljø og materielle verdier. Det skal 
utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for planen som skal ligge til grunn for både 
forebygging av uønskede hendelser og forberedelser for håndtering av uønskede hendelser.

8.10. Veger og trafikk
Nordkapphalvøya har E69 som eneste bilvei og har kun avkjørsler til parkeringsplassen ved stien mot 
Knivskjelodden, til parkeringen ved friluftsområdet på Nordkappfjellet og veien til kystradarstasjonen 
til Forsvaret. Trafikken på Nordkapphalvøya består hovedsakelig av besøkende til området, samt 
varetransport. Persontrafikken skjer med buss, bil, bobil, motorsykkel, sykkel og vandrende. Veien er 
helårsåpen for trafikk og det går daglige busser til Nordkapplatået. Vegvesenet stenger veien tidvis 
ved dårlig vær. I vinterhalvåret foregår all trafikk de siste 13 km til Nordkapplatået som 
kolonnekjøring. Den trafikale situasjonen beskrives og vurderes ut fra det scenaria reguleringsplanen 
legger til rette for.

8.11. Vann og avløp
Planen vil beskrive eksisterende anlegg for vann og avløp og arealbehov må vurderes. 
Klausuleringssoner for drikkevannskilde til Nordkapp reguleres som hensynssoner. 

8.12. Energi, klima og miljø
Energiforsyning, ladestasjoner må beskrives og vurderes. Utformingen av planen må ses i et helhetlig 
og bærekraftig perspektiv.

8.13. Parkering
Eksisterende og fremtidig parkeringsbehov og organisering av parkering på Nordkapphalvøya 
vurderes og reguleres i planen.

8.14. Renovasjon
Dagens og fremtidig løsning må vurderes. Nødvendige arealer avsettes i reguleringsplanen.


