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Oppsummering 

Dagens situasjon 

 

Barn og unge (barns interesser): Det finnes i dag flere muligheter for barn og unge i Honningsvåg å møtes ute, blant på 

lekeplass i Storbukt eller Juledagsneset, eller benytte seg skolegården til Honningsvåg skole eller Nordkapp videregående, 

eller en av barnehagene. Idrettshallen og tilhørende uteanlegg er også en svært mye brukt møteplass for mønstring og 

aktivitet. I tillegg finnes flere innendørs tilbud som kino, turnhall og svømmehall. Det er noe underdekning på utendørs leke- 

og møteplasser, tar man høyde for de avstandsbegrensninger som ligger i veileder til rikspolitiske retningslinjer for å styrke 

barn og unges interesser i planleggingen. Det er i tillegg knyttet utfordringer til trygge gang- og ferdselsforbindelser imellom 

disse viktige målpunktene for barn og unge. I målet om trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, ligger en 

forventning om barn og unge egen mestring og selvstendighet. Denne selvstendigheten kommer av å kunne ferdes på 

egen hånd.  

 

Grøntområder: Planområdet er stort og omfatter nødvendigvis flere viktige grøntområder og friluftslivsområder med høy 

rekreasjonsverdi. Deriblant er det flere mindre parker og grønne lunger i sentrum, herunder parkdraget/utsiktsparken i 

Vågen, kvartalsparken ved Tokleveien, strandsonen ved Menesbukta og kirkegården. Elvedalen sørøst for Storefjell er et 

viktig grønt landskapselement som knytter byen med landskapet. Elvedalen er også inngangen til svært viktige turområder 

og friluftslivsområder i Storefjell og Sykehusdalen/Vesteraksla. Det er generelt sett underdekning på egnede lekeplasser 

for barn og unge. Det finnes dog noen unntak, deriblant lekeplassen i krysset Nordkappveien x Utsikten og helt sør på 

Juledagsneset. Barnehager og skolegårder tilknyttet skoler betjener også dette behovet. Idrettshallen øst for Menesbukta 

er et viktig samlingspunkt både inne og ute. 

 

Alternativene 

 

0-alternativet: Det er flere lekeareal, snarveiforbindelser, idrettsanlegg og friluftslivsområder i og i tilknytning til 

planområdet. De største områdene var sikret i BSR-planen, mens de uformelle snarveiene og smettene er opparbeidet ved 

bruk over privat grunn. Det er også noe underdekning av lekeareal i tilknytning til boligområdene. 

Mange av grøntområdene har stort potensiale, og flere av disse kan gjøres tilgjengelig for flere, bl.a. for elektrisk rullestol. 

 

Plankonseptet (hovedalternativet) har som mål å  

• sikre viktige parker, lekeplasser og grøntområder med arealformål,  

• etablere nye, offentlig tilgjengelige uteområder 

• foreslå bestemmelser om etablering av spesielt viktige gangbare forbindelser 

• reetablere av torg på Holmen  

I plankonseptet er det ikke foreslått nedbygging av noen av delområdene i utredningen. 

 

Konsekvens  

Samlet vurdering av tiltaks- og influensområdet: 

 

Kategori Verdi Omfang Konsekvens 

Leke- og rekreasjonsområde Middels til stor Ingen 0 

Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag Middels Ingen 0 

Urbane uteområder Stor Noe forbedring + 

Turområder (influensområde) Stor Ingen 0 

Ferdselsforbindelser Middels Ingen 0 

Grønnstruktur Stor Ingen 0 

 

Det er få fysiske konsekvenser av plankonseptet, men tilgang til delområdene sikres gjennom formål og bestemmelser.  
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Innledning 

Denne rapporten er en delrapport i forslag til områderegulering med konsekvensutredning for Honningsvåg. Arbeidet er 

utført for Nordkapp kommune av LINK arkitektur AS og Multiconsult. 

 

Delrapporten dokumenterer registreringer og verdivurdering for temaet barn, unge og grøntområder, og vurderer omfang 

og konsekvenser av utbyggingsalternativet. Konsekvensutredningen gjør greie for konsekvenser av planene for barn, unge 

og grøntområder, og foreslår avbøtende tiltak og hensyn. Oppsummering og resultat fra denne delrapporten vil inngå i 

planbeskrivelsen. 

 

Hensikten med konsekvensutredningen er ifølge Forskrift om konsekvensutredninger §1 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. Utredningen skal gi planmyndighetene grunnlag for å behandle og vedta arealplanen og 

eventuelt fastsette vilkår for å gjennomføre tiltaket. 

 

Utredningsarbeidet for Honningsvåg startet i 2018. Oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram ble varslet 

ved brev til grunneiere, berørte naboer og offentlige myndigheter datert 21.02.2017. Samtidig ble det kunngjort på 

kommunens hjemmesider og i avisene Sagat og Finnmark Dagblad. 

Bakgrunn for tiltaket 

Eksisterende sentrumsplan fra 1997 er utdatert med tanke på formål og avgrensning. En ny sentrumsplan skal møte både 

dagens og fremtidens behov bedre. Nyere planarbeider har avdekket behov for å omdefinere Honningsvåg sentrum til å 

omfatte hele området fra Førstevann i nord til Juledagsnes i sør. På bakgrunn av dette har Nordkapp kommune igangsatt 

en områderegulering.  

 

Honningsvåg ligger i Nordkapp kommune, i Troms og Finnmark fylke (2021). Nordkapp ligger i havgapet i nord, og grenser 

til Måsøy kommune i sørvest, Lebesby kommune i sørøst og er ellers omfavnet av Barentshavet. Honningsvåg har vært 

tilknyttet fastlandet med undervannstunnel siden 1999. Hurtigruten legger til kai to ganger daglig med mulighet for på- og 

avstigning. Honningsvåg lufthavn Valan har daglige avganger til Hammerfest og Tromsø. Honningsvåg er et populært 

turistmål på sommeren, særlig som base for de som skal til Nordkapp.   

  

Planområdet er på 3541 dekar. Det strekker seg fra Juldagsneset i sør til Andrevatn i nord, og omfatter stort sett 

hele det bebygde området med store deler av det offentlige og private tjenestetilbudet. Industrianlegg langs Kobhullveien i 

vest og flyplassen i nord inngår ikke i planområdet.  

 

Honningsvåg er i dag preget av arealknapphet. Bebyggelsen ligger som et smalt belte mellom sjø i vest, og fjell og terreng i 

øst. Honningsvåg kirke fra 1885 var den eneste bebyggelsen i Honningsvåg som ble spart under brenningen og 

tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms i desember 1944. Som del av det arkitektoniske gjenreisingsprosjektet, er 

Honningsvåg og Storbukt bygget ut etter Brente steders regulering (BSR 1947-1948). Den særegne 

gjenreisingsbebyggelsen og soneinndelingen er fortsatt tydelig til stede i Honningsvåg. Storbukt har siden den gang vært 

preget av større industri- og næringsanlegg.   

  

Sjøen og havna (Vågen) har en helt sentral rolle i byens historie og etablering, og har vært premissgivende utbygging i 

Honningsvåg. Som BSR la opp til, skulle havna, kaifronten og øvrige deler av kystlinjen disponeres til fiskebruk og 

tilhørende industri. Bilrasjoneringen i Nordkapp ble opphevet først i 1960. Dette betyr at byen i all hovedsak ble organisert 

rundt transport med båt og gange/sykling. Dette la grunnlaget for et kompakt sentrum som består i dag. Det er et godt 

utgangspunkt for videre fortetting. Det at bilen ble allemannseie utover 1960-tallet, åpnet for byspredning i Honningsvåg, 

som ellers i landet. Den kompakte havna er en like sentral forutsetning for byens næringsgrunnlag i dag, som havn og 

opplevelsessenter for cruisebåter og besøkende turister. 
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Krav om konsekvensutredning  

I fastsatt planprogrammet ble krav til konsekvensutredning vurdert etter Forskrift om konsekvensutredning av 2014, sist 

endret i 2021. Områderegulering som fastsetter rammer for næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og 

bygg til allmennyttige formål med bruksareal på mer enn 15 000 m2 (vedlegg I, pkt. 24), og for nye boligområder som ikke 

er i samsvar med overordnet plan (vedlegg I, pkt. 25), skal alltid behandles etter forskrift om konsekvensutredning (jf. 

Forskrift om konsekvensutredninger, § 6a).  

 

Konsekvensutredningen skal identifisere og beskrive de faktorer som kan bli påvirket og vurdere vesentlige virkninger for 

miljø og samfunn. For innholdet i denne utredningen, er følgende tema listet opp i forskriften, relevante: 

 

• friluftsliv 

• tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett 

• barn og unges oppvekstsvilkår 

 

Beskrivelsen skal omfatte positive, negative, direkte, indirekte, midlertidige, varige, kortsiktige og langsiktige virkninger. 

Avgrensning av fagområde 

Denne rapporten tar for seg konsekvenser for grønnstruktur, og barn og unge, og er bygd opp etter fagtema Friluftsliv / by- 

og bygdeliv, jfr. V712.  

 

I en konsekvensutredning skal mange utvalgte tema utforskes og sammenlignes med 0-alternativet. Noen av disse 

fagtemaene, som Landskap og Friluftsliv / by- og bygdeliv, kan gli over i hverandre, men er i en konsekvensutredning 

omtalt hver for seg.  

 

Fagtemaet Friluftsliv / by- og bygdeliv vurderer bruk og oppfatning av det naturlige og menneskepåvirkede landskapet 

inklusive byer og tettsteder. Det omfatter ikke tiltakets romlige, visuelle og estetiske egenskaper.  
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Definisjon av studieområdet (Avgrensning av tiltaks- og influensområde) 

Konsekvensene blir vurdert innenfor studieområder, som her utgjør planområdet som er vist på kartutsnittet under. 

 

Planområdet eller tiltaksområdet er det området som blir fysisk berørt av tiltakene planen legger opp til. Dette vil være likt 

for alle utredningskategorier, og omfatter planområdet slik det er avgrenset i planprogrammet.  

 

Influensområdet kan omfatte områder utenfor planområdet, og består av områder som kan bli påvirket av eller påvirke tiltak 

i planområdet. I dette tilfelle inkluderer influensområdet overgangene til nærområdet hvor det bor barn og unge, 

hovedsakelig friluftslivsområder i gang- og sykkelavstand til planområdet.  

 

 
Figur 1 – Planområdet / tiltaksområdet avmerket på flyfoto. 
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Krav i planprogrammet 

Formålet med forskrift om konsekvensutredning (KU) er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir vurdert under 

forberedelse av planer og tiltak, og når en tar stilling til om, og på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres. I vedtatt 

planprogram er det identifisert tema for utredning, som vil ha beslutningsrelevans.  

 

 
Figur 2 Utdrag fra vedtatt planprogram 

 

Det skal gjøres rede for 0-alternativet – her forventet sentrumsutvikling fra dagens situasjon og følgene av ikke å realisere 

planen. Videre skal det gjøres rede for følgene av å realisere valgte løsninger/foreslåtte tiltak. Det utredes 

utbyggingsalternativ.  

 

Kommunen har fastsatt at det skal utredes grøntområder og barn og unge. Under barn og unge er det fastsatt to 

undertemaer; lekeområder og trafikk. I denne konsekvensutredningen er Trafikk utskilt som egen fagutredning. 
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Metode 

Det foreligger to veiledere for konsekvensutredning: 

• M-1941 - Konsekvensutredninger for klima og miljø, Miljødirektoratet 2020 

Friluftsliv (inkl. grønnstruktur) omtales i denne veilederen, men ikke friluftsliv i tettsted og by (by- og bygdeliv), og 

heller ikke barn og unge.  

• V712 - Konsekvensanalyser, Statens vegvesen 2018 

Veilederen omfatter både grønnstruktur, barn og unge under fagtema Friluftsliv / by- og bygdeliv. Temaet er definert 

som ikke-prissatt konsekvens, og representerer «landskapet slik folk oppfatter det og bruker det».  

Da hele fagområdet Grønnstruktur, barn og unge er omtalt i Statens vegvesens håndbok V712, og denne ligger til grunn 

for planprogrammet, er dette valgt som metode for fagtema Friluftsliv / by- og bygdeliv. Metoden er tilpasset oppdragets 

behov. Planprogrammet viser til 2014-versjon av V712, men ettersom denne er blitt revidert siden planprogrammets 

vedtak, brukes den revidert versjon (2018-visjon).  

 

Metodikken er 4-delt. På grunnlag av innsamlet kunnskap 

(registreringene) deles planområdet inn i enhetlige delområder. Et 

delområde er definert som et område som har en enhetlig funksjon, 

karakter og/eller verdi. Deretter gis delområdene verdi med grunnlag i 

0-alternativ/dagens situasjon. Deretter skal tiltakets påvirkning 

vurderes i lys av 0-alternativ. Til slutt skal områdets verdi og tiltakets 

påvirkning sammenstilles i konsekvensvifta for å vurdere 

konsekvensgrad. 

 

Områdereguleringen legger overordnede føringer for utviklingen av Honningsvåg, og tiltak som er særlig viktige i denne 

sammenheng er nye utbyggingsområder, omdisponering av arealer og eventuelle andre elementer i planen som fører til 

endringer for landskapsbildet. Det har blitt utarbeidet en enkel volumstudie som viser tiltak i planområdet. Dette legges til 

grunn for vurderinger i denne utredningen, men er ikke uttømmende.  

Kilder og datagrunnlag 

Kunnskapsgrunnlaget baseres på kjent informasjon supplert med nødvendig informasjon. Fagtema Friluftsliv / by- og 

bygdeliv representerer ifølge veileder landskapet slik folk oppfatter det og bruker det. Dette vurderes å være det mest 

nærliggende fagtemaet til grøntområder, og barn og unge. Kunnskap samles inn med grunnlag i tilpasset liste hentet fra 

registreringskategoriene til fagtema Friluftsliv / by- og bygdeliv i V712.  

Begrep og definisjoner 

Fagtema Friluftsliv / by- og bygdeliv er knyttet til mennesker som brukere og/ eller beboere, og til de fysiske omgivelsene 

som har betydning for dem. Det beskriver opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig og arbeidsplass - og 

tettstedsnære uteområder, byrom, parker og friluftsområder, enten som en del av hverdagslivet i nærmiljøet eller som en 

fritidsaktivitet i et friluftsområde.  

• Friluftsliv er definert som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. 

Sentralt for tema er folks bruk og opplevelse av de naturlige og menneskepåvirkede landskapet inklusive byer og 

tettsteder. 

• Nærturterreng er definert som store naturområder (større enn 200 dekar) i tettsteder eller som grenser til tettsteder. 

Parker og de fleste idrettsanlegg er også inkludert.  

• Rekreasjonsareal er definert som naturområder av en viss størrelse (minst 5 dekar) i tettsteder eller som grenser til 

tettsteder. Parker, turveger og de fleste idrettsanlegg er også inkludert (SSB 2012). 



 

20. desember 2021   

 

11 / 60 

• Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø, herunder områder og ferdselsårer som ligger i umiddelbar 

nærhet fra der folk bor (Klima- og miljødepartementet 2013) og områder der lokalbefolkningen til daglig ferdes til fots 

eller på sykkel. 

• Grøntområde er definert i planprogrammet som alle arealer som er forbeholdt opphold og trafikk for myke trafikanter. 

Overordnede mål og føringer 

• Stortingsmeldingen om friluftsliv (St.meld 18, 2015-2016 ”Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet”) skal 

bidra til at enda flere driver med friluftsliv jevnlig, og dermed får oppleve friluftsliv som en kjelde til bedre helse og 

høyere livskvalitet. Med naturopplevinger menes i tillegg til det naturgitte, også opplevelse av kulturminner i natur, og 

spor i landskapet fra tidligere og nye tiders bruk. Opplevinger knytt til bynatur, som gatealléer og grønne promenader 

er inkludert i friluftsliv. Regjeringa vil prioritere friluftsliv i nærmiljøet, slik at alle kan delta. Barn og unge er prioriterte 

målgrupper.  

• Gjennom Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen (se www.lovdata.no) skal barn og 

unges interesser synliggjøres og styrkes i all planlegging og byggesaksbehandling, for å sikre gode oppvekstsvilkår og 

gis mulighet til å utvikle ferdigheter i friluftsliv.  

Alternativene 

0-alternativet 

Iht. stadfestet planprogram, legges dagens situasjon og gjeldende arealdisponering til grunn, og dagens situasjon 

sammenlignes med de tiltak som foreslås i reguleringsplanen. 

Utbyggingsalternativet 

Områdeplanen for Honningsvåg skal legge til rette for utviklingen av et bærekraftig Honningsvågssamfunn, med gode 

oppvekst og levevilkår. I dette ligger det en forpliktelse til å tilrettelegge for en arealforvaltning som kan bidra til å inspirere 

til etablering og tilflytting gjennom attraktiv og bærekraftig steds- og sentrumsutvikling.   

  

Det er utarbeidet et plankonsept for utbyggingsalternativet, som ble forankret i planutvalget 19/10. Plankonseptet skal 

danne grunnlaget for reguleringsplanforslaget, og har til hensikt å innfri de mål formulert i planprogrammet til Områdeplan 

for Honningsvåg. Det er siden revidert etter omfattende medvirkningsprosess.  

 

Plankonseptet fungerer som et innspill til reguleringsplanen, og danner grunnlag for disponering av arealformål innenfor 

planavgrensningen. Plankonseptet består av en skisse til plankart med gjenkjennbare elementer fra et tradisjonelt plankart, 

og en kortfattet og ufullstendig planbeskrivelse. Hensikten med plankonseptet er å summere opp sentrale prinsipper og 

tidlige tanker om hvordan sikre og videreføre disse prinsippene i reguleringsplanen. Plankonseptet er 

utbyggingsalternativet som 0-alternativet skal vurderes opp mot. Plankonseptet bygger på analysegrunnlaget med blant 

annet DIVE-analyse, stedsanalyse og en omfattende digital medvirkningsprosess.  

  

Plankonseptet legger opp til et overordnet grep som skal gi robuste rammer for gjennomføring og realisering av 

målsettingene i planprogrammet. Områdereguleringen skal i stor grad følges opp med detaljregulering, men det skal også 

åpnes for mindre tiltak i enkelte områder, for eksempel eneboliger. Plankonseptet legger også opp til å rydde opp i 

eksisterende reguleringsplangrunnlag ved å videreføre gjeldende reguleringsplaner i samme områdereguleringen der disse 

samsvarer med målene i planprogrammet. 

  

Områdereguleringen har som formål å avklare rammer for videre utvikling av Honningsvåg. Planen legger til rette for 

høyere utnyttelse og fleksible formål i sentrum for å sikre en utvikling som vil være robust og lydhør til Honningsvåg-

samfunnets utvikling. Samtidig sikrer den at utbygging, støttefunksjoner og formål som styrker sentrum som samlings- og 

handelssted, konsentreres til sentrum og sentrumsnære områder. Ledig areal er en knapphetsressurs, da Honningsvåg 

ligger klemt mellom sjø og fjell. Planen åpner derfor for noe utfylling i sjø, og sikrer egnede arealformål og utredningskrav.  
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Et sentralt mål for planarbeidet er å sikre gode oppvekstsvilkår og tilgangen til uteområder i Honningsvåg. Plankonseptet 

foreslår derfor å sikre eksisterende parker og lekeplasser med arealformål, og å etablere nye, offentlig tilgjengelige 

uteområder. Det foreslås også bestemmelser om etablering av spesielt viktige gangbare forbindelser.  

 

Honningsvåg sentrum er utpekt i NB!-registeret kulturmiljø som har nasjonal interesse. Dette er beskrevet nærmere i DIVE-

analysen. Plankonseptet foreslår bestemmelser som sikrer kulturminneverdiene ved utviklings- og utbyggingstiltak i dette 

området.   
  

Plankonseptet tilrettelegger for:   

• å styrke sentrum som samlings- og handelssted ved å åpne for høyere utnyttelse i sentrumsbebyggelsen i Vågen med 

økt byggehøyde enkelte plasser, enkelte nye utbyggingsfelt, og å åpne for fleksibel bruk av bygningsmasse 

• etablering av utformingsprinsipper i Storgata og Sjøgata, og reetablering av torg på Holmen  

• nye boligområder og sikring av eksisterende boligområder i plan  

• sikre viktige parker, lekeplasser og grøntområder i plan  

• sikre viktige kulturmiljø, samt legge opp til at fremtidig utvikling hensyntar sentrale kulturminneprinsipper i form av 

formspråk, farge, materialitet og volum  

• nye utfyllingsområder for fremtidig utvikling   

Sentrale prinsipper: 

• Utfylling: I flere felt foreslås det utfylling i strandsonen. Konseptet sikrer plan- og utredningskrav for disse områdene.   

• Bruk og utnyttelse i sentrumsformål  

• Geoteknisk vurdering: Multiconsult utarbeider en overordnet geoteknisk vurdering. Denne har til hensikt å kartlegge 

og sikre tiltak som skal åpne for å kunne rett på byggesak i enkelte utbyggingsområder.   

• Fortetting i BFS-områder/frittliggende småhusbebyggelse: Sees i sammenheng med forrige punkt. Det legges til rette 

for etablering av nye eneboliger i etablerte BFS-områder. Det vil være begrensninger av utnyttelse og høyde på 

bebyggelsen som tillates oppført uten plankrav.   

• Sikring av arkitektoniske kvaliteter i definerte kulturmiljøer: Det er utarbeidet DIVE-analyse, og det skal utarbeides 

konsekvensutredning for kulturminne og kulturmiljø. Anbefalinger fra disse innarbeides i planen, slik at utbygging 

innen BRS-sonen i sentrum tar hensyn til arkitektonisk uttrykk og fargepalett. 

• Sikring av gangforbindelser: Det er identifisert flere viktige gangforbindelser i Honningsvåg. Det legges til rette for 

opparbeiding og etablering av enkelte særlige viktige forbindelser (for eksempel Nordkapptrappa og gangforbindelse 

til sykestua). Andre mindre gangforbindelser vil sikres som bestemmelser til det aktuelle feltet.   

• Sikring av park, lekeplasser og grøntområder: Et viktig premiss for planarbeidet er sikring og etablering av parker, 

lekeplasser og grøntområder. Eksisterende områder (formelt eller uformelt etablerte) sikres i planen, og det legges til 

rette for opparbeiding. I tillegg vil det legges vekt på å sikre nye grøntområder, som for eksempel Elvedalen  

• Pågående parallelle prosesser: Det pågår flere større utbyggingsprosjekter som vil inngå i planen. Prosjektene er på 

ulike stadier i prosjektløpet. Arbeidet med områdeplanen koordineres fortløpende, uten at samordningen skal forsinke 

behandling av planen.   

o Svømmehall: Det jobbes med opprusting eller nybygg av svømmehall. Flere tomter er vurdert.   

o Omsorgsboliger i regi av Husbanken: Det er gjennomført møter med Husbanken (ved WSP), som utreder 

alternative tomter for etablering av omsorgsboliger. Sikring av dette i plan krever dokumentasjon.   

o Landbasert oppdrettsanlegg i Storbukt: Det er kommet inn innspill på arbeid med etablering av et landbasert 

oppdrettsanlegg i Storbukt.  

  



 

20. desember 2021   

 

13 / 60 

Kartlegging 

Grønnstruktur og barn og unges oppvekstmiljø er kartlagt detaljert innenfor planområdet og mer overordnet i 

influensområdet som blir indirekte berørt. Vurderinger er gjort primært på grunnlag av eksisterende kunnskap, men det er 

også innhenting av ny kunnskap ved feltregistreringer, litteratursøk og barnetråkkregistrering. Kartlegging er gjennomført i 

to steg; registrering og kartfesting, og inndeling i delområder basert på registreringskategori. 

Eksisterende kunnskap 

Det er innhentet eksisterende kunnskap om friluftsliv / by- og bygdeliv fra ulike kilder. Det er funnet relevant informasjon på 

Kommunekart og i Naturbase. Denne informasjonen ligger til grunn for inndeling i delområder og verdisetting senere i 

rapporten. Det er ingen statlig sikra friluftsområder innenfor planområdet eller influensområdet. 

Planområdet omfatter det meste av boligmasse i Honningsvåg, og dermed det flest barn og unge. Av Honningsvågs 

befolkning på 2403 (Stedsanalyse, SSB) er det 455 barn og unge opp til 18 år. Det er registrert 165 unge mellom 19-23 år.  

Kommuneplan: I kommuneplan for Nordkapp kommune er det avsatt store områder for landbruks-, natur- og friluftsformål 

samt reindrift (LNFR). Disse ligger øst for byggeområdene i Honningsvåg. 

 

   
Figur 3 – Kommuneplan. Kilde: Kommunekart.com  
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Reguleringsplan: Flere av de gamle 

reguleringsplanene i Honningsvåg er 

opphevet, og det er bare mindre deler av 

planområdet som nå er regulert. Følgende 

områder er regulert som grønnstruktur, 

friområde og lekeareal: 

• Friområde rundt Førstevatn 

(friområde) 

• Areal i starten av Industriveien 

(grønnstruktur) 

• Grøntbelte langs Nordkappveien mot 

industriområdet ved Førstevann 

(grønnstruktur) 

• Areal mellom Sørveien og sjøen 

(friområde)  

• Lekeareal og friområder ved 

boligområdene langs Elvebakken 

(friområde) 

• Lekeareal ved boligområdet langs 

Sildreveien (friområde) 

• Grønnstruktur nedenfor den tette 

bebyggelsen ved Nordkappveien 

(grønnstruktur) 

• Lekeareal innerst i Skytterveien 

(friområde – lek) 

• Plass ved museet (torg) 

• Areal mellom Storgata og Sjøgata 

(grøntområde) 

 

 

 

 

 
Figur 4 – Gjeldende reguleringsplaner innenfor 

planområdet. Kilde: Kommunekart.com  
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Friluftslivkartlegging: Nordkapp kommune har gjennomført kartlegging og verdisetting av friluftlivsområder som ligger både 

innenfor planområdet og innenfor influensområdet. 

 

 
Figur 5 – Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder, kartlagte fotrute og tilgjengelig strandsone. Kilde: Naturbase, Miljødirektoratet.   
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Figur 6 – Kartlagte og klassifiserte friluftslivsområder i Storbukta (nordre del av planområdet). Kjelde: Naturbase, Miljødirektoratet. 

 

 
Figur 7 – Kartlagte og verdisatte friluftslivsområder i Storbukta, (nordre del av planområdet). Kilde: Naturbase, Miljødirektoratet.   
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Figur 8 - Kartlagte og klassifiserte friluftslivsområder rundt sentrum i Honningsvåg (søndre del av planområdet). Kilde: Naturbase, Miljødirektoratet. 

 

 
Figur 9 - Kartlagte og verdisatte friluftslivsområder rundt sentrum i Honningsvåg, (søndre del av planområdet). Kilde: Naturbase, Miljødirektoratet.   
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Registrert aktivitet: Det finnes en rekke app-er der man kan registrere egen aktivitet. Strava er en av de mest brukte.  

• «Heat map» for sykkel viser at hovedveien gjennom planområdet (E69 og Nordvågveien) er den mest populære 

sykkelveien, og at det i tillegg sykles på boligveiene og opp Elvedalen. 

• «Heat map» for løping viser at det er aktivitet langs både hovedvei og alle boligveier. I tillegg er det et nettverk av stier 

som i hovedsak går fra Seppoladalen, Andrevann, Elvedalen og Sykehusdalen mot Nordvågen og Storefjell. 

• Det er ingen registrert vinter- eller vannaktivitet på Strava. 

 

   
Figur 10 – «Heat map» for sykkel og løping / gange. Det er ikke registrert vinteraktivitet innenfor planområdet. Kilde: Strava.  

Elvedalen 

Sykehusdalen 

Storefjell 

Seppoladalen 

Andrevann 

E69 

Nordvågveien 
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Tilgjengelighet: Kommunen har registrert tilgjengelighet til friluftsområder og tettsteder (Norgeskart). Denne viser en 

lekeplass i Storbukta som er tilgjengelig med elektrisk rullestol, og flere friluftsparkeringsplassene som ikke er tilgjenglig. 

Deler av turveien langs Vågen er også tilgjengelig. Enkelte innganger til butikker og offentlige bygg er tilgjengelig. 

 

 
Figur 11 - Tilgjengelighet til tettsted og friluftsområder (elektrisk rullestol) i Storbukta, (nordre del av planområdet). Kilde: Norgeskart.no. 
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Figur 12 - Tilgjengelighet til tettsted og friluftsområder (elektrisk rullestol) i Honningsvåg, (søndre del av planområdet). Kilde: Norgeskart.no. 
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Registrering og kartfesting 

Da det ikke foreligger tilstrekkelig informasjon om planområdet for fagtema Friluftsliv / by- og bygdeliv, er det gjennomført 

registreringer ved hjelp av befaringer og litteratursøk. Det ble også gjennomført barnetråkkregistrering i samarbeid med 

kommunen og skolen. 

 

Barnetråkk 

Det er et nasjonalt mål å sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og 

som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og 

unges behov. Barn og unge skal sikres tilbud og muligheter som samlet kan gi den enkelte utfordringer og en meningsfylt 

oppvekst uansett bosted, sosial og kulturell bakgrunn. I dette ligger det en forpliktelse om å sikre udiskriminerende 

møteplasser for barn og unge.  

 

 
Figur 13 - Lekeområde ved barne- og ungdomsskolen i Honningsvåg. 

 

Barnetråkkregistrering er en metode for medvirkning og bedre planlegging for barn og unge. Kartleggingen er anonym, og 

det innhentes kvalitativ kunnskap om bruk. Hver elev tegner sin skolevei og veier de bruker på fritiden. Elevene trekker så 

ulike symboler inn på kartet, og merker av steder de opplever som positive eller negative. Det er også en egen kategori 

med symboler knyttet til aktiviteter, som f.eks. «ballspill» eller «aking». De kan også skrive en kommentar til registeringene 

og komme med forslag om forbedring. 

Denne metoden ble brukt for å registrere barn og unges interesser i Honningsvåg i april 2019. 59 elever fra 5. klasse på 

barneskolen og 8. klasse på ungdomsskolen, deltok. Innspillene er sammenstilt og vektet etter frekvens, altså etter hvor 

ofte et innspill om et område ble gjentatt av ulike respondenter.  

Registreringen viser at det finnes i dag flere muligheter for barn og unge i Honningsvåg å møtes ute, blant annet på 

lekeplass i Storbukt eller Juledagsneset, skolegården til Honningsvåg skole eller Nordkapp videregående og av 

barnehagene. Idrettshallen og tilhørende uteanlegg er også en svært mye brukt som møteplass av barn og unge. I tillegg 

finnes flere innendørs tilbud som kino, turnhall og svømmehall. Ut fra avstandsbegrensninger som ligger i veileder til 

rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, er det noe underdekning på utendørs leke- 

og møteplasser. Det er også registrert utrygge gang- og ferdselsforbindelser mellom de viktige målpunktene. 

Oppsummering av registreringene følger under. 
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Figur 14 - Barnetråkkregistrering i Storbukta (nordre del av planområdet) – positive steder. 

 

I Storbukta er det ikke registrert et felles samlingssted. Enkelte bolighus er registrert som positive steder. I tillegg er 

følgende trukket frem: 

• Badevann nordvest for Storbukta 

• Actic bygg og Actic elektro 

• Rema 1000 
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Figur 15 - Barnetråkkregistrering i Storbukta (nordre del av planområdet) – negative steder. 

Mangel på belysning gir barn og unge i Storbukta en følelse av utrygghet og uoversiktlige trafikksituasjoner. Det er også 

registrert farlig trafikksituasjon i Holmbukt og ved bensinstasjonen 

 

I strandsonen er det registrert mye søppel, og der er det et generelt ønske om oppgradering.  
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Figur 16 - Barnetråkkregistrering i Storbukta (nordre del av planområdet) – aktivitet. 

 

I Storbukta har barna registrert lekeområde i naturområdene ved Lillefjell, nordvest for Storefjell og ved busstoppet i 

krysset Førstevannveien / Nordkappveien. I tillegg har de registrert  

• Badeplass ved vann vest for Storbukta i enden av Vannverkveien 

• Badeplass ved Førstevann 

• Lekeplassen i krysset Utsikten / Gammelveien 

• Lekeplass ved barnehagen ved Skytterveien 

• Fotballbanen ved Skytterveien 
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Figur 17 - Barnetråkkregistrering i Storbukta (nordre del av planområdet) - mye brukte gang- og sykkelforbindelser. 

 

Barna har registrert at de bruker eksisterende veinett til skole og fritidsaktiviteter. Forbindelsen fra Skytterveien til Holmbukt 

er fremhevet som viktig skolevei. 

 

Mange kjøres til skole og fritidsaktiviteter fra Storbukta. 
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Figur 18 - Barnetråkkregistrering i Honningsvåg (søndre del av planområdet) – positive steder. 

 

I søndre del av planområdet har barn og unge registrert positive steder. I tillegg til enkelte bolighus, er følgende trukket 

frem: 

• Flerbrukshallen og fotballbanen 

• Kinoen 

• Sykehusdalen 

• Storgata, Sjøgata og Holmen 
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Figur 19 - Barnetråkkregistrering i Honningsvåg (søndre del av planområdet) – negative steder. 

 

Mangel på belysning gir barn og unge i søndre del av planområdet en følelse av utrygghet og uoversiktlige 

trafikksituasjoner. Det er særlig et problem i boligområdene og langs vannkanten, ikke fullt så mye i sentrum. 

 

Trafikksituasjonen rundt skolen og langs Elvedalen pekes på som en ubehagelighet eller fare. Her er det mange barn og 

unge som ferdes til og fra skolen. Det pekes på at trafikksituasjonen rundt skolen bør vurderes. 

 

I strandsonen er det registrert mye søppel, og der er det et generelt ønske om oppgradering.  

 

Plassen foran rådhuset / samfunnshuset ønskes oppgradert. 
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Figur 20 - Barnetråkkregistrering i Honningsvåg (søndre del av planområdet) – aktivitet. 

 

I søndre del av planområdet er flerbrukshallen og områdene rundt mye brukt av alle og den viktigste møteplassen for barn 

og unge. Utearealene rundt Honningsvåg skole brukes mye av de yngste, mens de eldste bruker sentrumsområdene rundt 

torget, Sjøgata og Storgata, Menesbukta. Det er også mye aktivitet i kvartalene rundt sentrumsbebyggelsen, skolene og 

rådhuset. 
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Figur 21 - Barnetråkkregistrering i Honningsvåg (søndre del av planområdet) - mye brukte gang- og sykkelforbindelser. 

 

Barna og unge har registrert at de bruker eksisterende veinett til skole og fritidsaktiviteter i søndre del av planområdet. 

Begge årskull oppga omtrent samme forbindelser; Nordkappveien mellom Storbukt og Sørvågen, samt forbindelsene 

mellom Honningsvåg skole, Nordkapp videregående skole og sentrumsbebyggelsen.  
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Konsekvensutredning 

Registrering, kartfesting, kategorisering og inndeling i delområder 

Elementer og områder er registrert, kartlagt og kategorisert med bakgrunn i stedsanalyse, barnetråkkregistrering, 

friluftslivskartlegging, «Heat map» fra Strava og befaring. Deretter er hele planområdet delt inn i enhetlige delområder som 

er angitt på kart.  

 

Registreringskategoriene beskriver hvilke kvaliteter planområdet skal vurderes etter. I Statens vegvesens håndbok V712, 

deles områdene under Friluftsliv / by- og bygdeliv, inn etter følgende registreringskategori: 

 

Tabell 1 - Håndbok V712, tabell 6-19: Registreringskategorier for fagtema friluftsliv / by og bygdeliv 

 

Det er disse kategoriene som gir kvaliteter til området, og som deretter skal gis verdi og konsekvenser vurderes ut ifra.  

Inndeling i delområder 

Planområdet er delt in i 39 mindre og enhetlige delområder på grunnlag av kunnskap framkommet under registreringen. 

Områdene er delt inn med utgangspunkt i entydig bruk, funksjon og tilbud, og i mest mulig homogene og entydige områder.  
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1. Lekeplass, Juldagsneset  

Delområdet omfatter et stort, felles leke- og 

rekreasjonsområde ytterst på Juldagsneset. Lekeplassen 

er opparbeidet med tre apparater; en dobbelhuske, en 

dumpe og en sandkasse. Apparatene er slitt.  

Vakker plassering i landskapsrommet, men utsatt for vær 

og vind.  

 

Friluftslivkartlegging 

Områdetype: Leke- og rekreasjonsområde.  

Verdi: Registrert 

Barnetråkk: Registrert moderat bruk. 

 

 

2. Honningsvåg stadion  

Delområdet omfatter idrettsplassen med utendørs 

kunstgressbane og en flersbrukshall. Anlegget er av høy 

standard, og brukes svært mye. Anlegget er 

samlingspunkt for barn og unge, både for uformell aktivitet 

og organisert idrett. 

 

Friluftslivkartlegging  

Områdetype: Leke- og rekreasjonsområde.  

Verdi: Svært viktig. 

Barnetråkk: Registrert mye bruk. 

 
 

 

3. Meneset og Juldagsneset 

Området omfatter strandsonen fra Meneset og rundt 

Juledagsneset. Stranden er i hovedsak en naturlig 

steinstrand med store steiner og små rullesteiner. 

Området er lett tilgjengelig.  

 

Friluftslivkartlegging 

Områdetype: Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag  

Verdi: Registrert 

Barnetråkk: Registrert. 
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4. Menesbukta  

Området omfatter strandsonen mellom Pynten og 

Meneset. I bukten ligger en sørvendt sandstrand. Området 

er godt egnet til lek og friluftsliv.  

 

Barnetråkk: Registrert. 

Friluftslivkartlegging 

Områdetype: Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag  

Verdi: Viktig friluftsområde 

 

 

5. Skårungen barnehage 

Delområdet omfatter uteområdene til Skårungen 

barnehage. Her er det flere velholdte lekeapparat 

tilrettelagt for barn i barnehagealder. I barnehagens 

åpningstid er barnehagen stengt for andre.   

 

Barnetråkk: Registrert. 

Friluftlivskartleggingen: Ikke registrert. 

 

 

6. Rådhusplassen 

Delområdet omfatter uteområdet mellom rådhuset / kinoen 

og svømmehallen. Plassen har hatt ulik møblering fra 

lekeapparater i 2010 til skatepark i 2019. Tilbudet kan 

derfor se ut til å variere noe.  

 

Friluftslivkartlegging  

Områdetype: Leke- og rekreasjonsområde.  

Verdi: Viktig friluftslivsområde. 

Barnetråkk: Registrert mye bruk av alle. 
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7. Honningsvåg skole  

Delområdet omfatter uteområdet ved Honningsvåg skole. 

Skolegården er delt i ulike områder tilpasset de forskjellige 

aldersgruppene. Om vinteren er det stor akebakke og 

skileikområde. Anlegget har høy kvalitet. 

 

Friluftslivkartlegging (kartlagt som to områder) 

Områdetype: Leke- og rekreasjonsområde.  

Verdi: Viktig friluftlivsområde. 

Barnetråkk: Registrert mye bruk av alle. 

  

  

 

8. Vågen park 

Delområdet omfatter parken mellom Vågen og sjøen. 

Området er tilrettelagt med benker og opparbeidet som 

grøntområde med steinsatt gangveien. 

 

Friluftslivkartlegging  

Områdetype: Leke- og rekreasjonsområde.  

Verdi: Viktig friluftslivsområde. 

Barnetråkk: Ikke registrert. 
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9. Skårungen park  

Delområdet omfatter parkanlegget langs Tokleveien 

mellom Storgata og Elvegata. Anlegget er opparbeidet 

som grøntområde med benker og kunstnerisk utsmykking. 

 

Friluftslivkartlegging  

Områdetype: Grønnkorridor.  

Verdi: Viktig friluftslivsområde. 

Barnetråkk: Registrert mye bruk av alle. 

Tilgjengelighet: Benkene i parken kartlagt. Ingen av disse 

er tilgjengelig med elektrisk rullestol. 
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10. Storgata  

Delområdet omfatter Storgata fra Rådhusplassen til 

Scandic Honningsvåg. Her er det konsentrert 

sentrumsbebyggelse i hovedsak med handel i 1. og bolig i 

2. etasje. Storgata har tosidig fortau, er tilrettelagt med 

benker og belysning. Mellomrom mellom bebyggelse gir 

utsikten mot Vågen.  

 

Friluftlivskartleggingen: Ikke registrert. 

Barnetråkk: Registrert bruk. 

Tilgjengelighet: Inngangene til butikkene er kartlagt. Det er 

få av disse som er tilgjengelig med elektrisk rullestol. 
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11. Sjøgata  

Delområdet omfatter Sjøgata gjennom sentrum fra Vågen 

til King Crab House. Deler av strekket er tilrettelagt for 

myke trafikanter med opparbeidet promenade langs 

sjøkanten, mens andre steder er mer industri-/ 

næringspreget med kjørebane i hele bredden. Mellomrom 

mellom bebyggelsen gir fine gløtt ut mot Vågen. Populært 

sted å sykle. 

 

Friluftlivskartleggingen: Ikke registrert. 

Barnetråkk: Registrert bruk. 

Tilgjengelighet: Noen av inngangene er kartlagt. Det er få 

av disse som er tilgjengelig med elektrisk rullestol. Deler 

av havnepromenaden er tilgjengelig med elektrisk rullestol.  
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12. Honningsvåg torg  

Delområdet omfatter torget ved museet på Holmen i 

enden av Sjøgata. Torget er i hovedsak en asfaltert flate 

med blandet bruk av trafikk og myke trafikanter. Det er 

kunstnerisk utsmykking med skulptur.  

 

Friluftlivskartleggingen: Ikke registrert. 

Barnetråkk: Registrert lite bruk. 

Tilgjengelighet: Inngangene til butikkene og museet er 

kartlagt. Det er få av disse som er tilgjengelig med 

elektrisk rullestol. 

 

 

 

13. Holmen  

Delområdet består av strandsonen mellom vågen fra 

torget til bryggeanlegget vest for Fiskeriveien. Området er 

asfaltert og består for det meste av trafikk- og lagerarealer. 

Det er ikke tilrettelagt for myke trafikanter og opphold. 

Kiosken har mye besøk av barn og unge. 

 

Friluftlivskartleggingen: Ikke registrert. 

Barnetråkk: Registrert lite bruk. 

Tilgjengelighet: Inngangene er kartlagt. Ingen av disse er 

tilgjengelig med elektrisk rullestol. 
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14. Holmbukt  

Delområdet består av strandsonen nord for Holmen. 

Området ligger mellom Nordkappgata og sjøen. Det er lite 

tilgjengelig og ikke egnet for opphold. 

 

Friluftlivskartleggingen: Ikke registrert. 

Barnetråkk: Ikke registrert. 

 

 

 

15. Nordkapp barnehage  

Delområdet består av lekeområdet ved barnehagen. Det 

har velholdte lekeapparater og er opparbeidet og 

tilrettelagt for barn, men fungerer også som et 

rekreasjons- og oppholdsområde for andre i Storbukta. 

 

Friluftslivkartlegging  

Områdetype: Leke- og rekreasjonsområde.  

Verdi: Viktig friluftslivsområde. 

Barnetråkk: Registrert mye bruk av alle. 

  

 

16. Storbukt fotballbane 

Delområdet består av ballplassen, som ligger i tilknytning 

til Nordkapp barnehage. Anlegget har høy kvalitet og er 

tilrettelagt for eldre barn og unge. 

 

Friluftslivkartlegging  

Områdetype: Leke- og rekreasjonsområde.  

Verdi: Viktig friluftslivsområde.  

Barnetråkk: Registrert mye bruk av alle. 
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17. Lekeplass, Gammelveien 

Delområdet omfatter et stort, opparbeidet leke- og 

rekreasjonsområde i krysset mellom Utsikten og 

Gammelveien. Det er stor variasjon i lekeapparatene som 

er tilpasset både barn og unge. Området er inngjerdet. 

 

Friluftslivkartlegging  

Områdetype: Leke- og rekreasjonsområde.  

Verdi: Viktig friluftslivsområde. 

Barnetråkk: Registrert mye bruk av alle. 

Tilgjengelighet: Kartlagt tilgjengelig med elektrisk rullestol. 

 

 

18. Lekeplass, Sandfjellet (Utsikten øst) 

Delområdet består av en liten lekeplass ved et mindre 

boligområde på Sandfjellet. På området er det en liten 

sklie, dobbelhuske og sandkasse. Utstyret er eldre. 

 

Friluftslivkartlegging  

Områdetype: Leke- og rekreasjonsområde.  

Verdi: Viktig friluftslivsområde. 

Barnetråkk: Registrert bruk. 

 

 

19. Førstevatn  

Delområdet omfatter strandsonen langs nordre del av 

Førstevann. Her er det tilrettelagt med piknikbord, liten 

brygge med gangbro og fontene. 

 

Friluftslivkartlegging: Ikke registrert. 

Barnetråkk: Registrert noe bruk. 
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20. Snarvei mellom Elvebakken og Skytterveien 

Uformell og ikke opparbeidet snarvei over privat grunn. 

Brukes hovedsakelig av de som bor i området og til 

barnehagen. 

 

 

 

21. Snarvei Skytterveien - Elvebakken 

Uformell og ikke opparbeidet snarvei over privat grunn. 

Brukes hovedsakelig av de som bor i området. 

 

 

 

22. Snarvei Elvebakken - Nedre Storbuktvei 

Uformell og ikke opparbeidet snarvei over privat grunn. 

Brukes hovedsakelig av de som bor i området. 
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23. Snarvei mellom Nordkappgata og Fiskeriveien 

Snarveien er opparbeidet med trapp fra parkeringsplass til Scandic. Forbindelsen er ikke universelt utformet. I 

høysesong for turister er dette en viktig forbindelse mellom cruisekaia og Storgata.  

  

 

24. Snarvei mellom Storgata og Sjøgata ved Vinmonopolet 

Snarveien med trapp gjennom bygget ved Honni bakes. Gløtt mellom byggene ved siden av snarveien. 

  

 

25. Snarvei mellom Storgata og Sjøgata ved King Crab House  

Snarvei med trapp.  
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26. Snarvei mellom Storgata og Sjøgata ved Sparebanken  

Snarvei over ubebygd areal. Mye bruk. 

  

 

27. Snarvei mellom Storgata og Sjøgata ved Elektro Team 

Smett som ikke er tilgjengelig, men som gir gløtt mot havnen. 
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28. Snarvei mellom Storgata og Sjøgata ved Tokleveien (nord) 

Trapp nord for parkeringsanlegg ved parken. Mye brukt.  

   

 

29. Snarvei mellom Storgata og Sjøgata ved Tokleveien (sør) 

Trapp sør for parkeringsanlegg ved parken. Mye brukt.  

  

 

30. Snarvei mellom Elvegata og Storgata 

Snarveien over private gårdsplasser. Brukes hovedsakelig av de som bor i området. 
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31. Snarvei mellom Rådhusgata og Vågen  

Smal, gruset gangforbindelse fra Rådhusplassen over privat eiendom. 

  

 

32. Snarveier til helsesenteret  

Snarveier mellom Helsesenteret og Kløfta, og 

Nordvågveien. Snarveiene er ikke opparbeidede, men 

etablert av folk som tråkker over knaus og grøft for å 

slippe å gå rundt. Brukes hovedsakelig av de som bor i 

området, eller skal til helsesenteret. 
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33. Snarvei ved Juldagsneset 

Snarveier mellom Presteheia og Nordvågveien gjennom private hager og tun. Brukes av de som bor i området. 
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34. Friluftsområde Sykehusdalen – Vesteraksla 

Nærturterreng som grenser til Honningsvåg. Det går flere 

opparbeide stier og anleggsveger i området. Området har 

flere godt synlige skredsikringer mot Nordvågveien. 

Nærturterrenget kan nås fra Elvedalen og Sykehusdalen. 

 

Friluftslivkartlegging  

Områdetype: Nærturterreng.  

Verdi: Svært viktig friluftslivsområde. 
 

 

35. Friluftsområde Elvedalen  

Elvedalen er et svært viktig friluftsområdet lett 

tilgjengelig fra Honningsvåg sentrum. Området er godt 

tilrettelagt med traktorvei og flere opparbeidete stier 

med skilting til Elvedalen fra sentrum. Det er oppført en 

grillhytte litt oppe i dalen. 

 

Friluftslivkartlegging  

Områdetype: Særlig kvalitetsområde.  

Verdi: Svært viktig friluftslivsområde. 
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36. Friluftsområde Storefjell - Kjelvikfjellet – Falkberget 

 

Stort nærturterreng tilrettelagt med noen stier fra Elvedalen. Fjellandskap med flere topper. Området er noe mindre 

tilgjengelig enn tilgrensende områder. Området grenser opp mot Honningsvåg, men er også mulig å nå fra 

Falkbergbukta. 

 

Friluftslivkartlegging  

Områdetype: Nærturterreng.  

Verdi: Viktig friluftslivsområde.  

 

  

  

 

37. Friluftsområde Valan - Falkbergbukta 

Det går noen stier fra flyplassen ut mot Falkbergbukta der 

det står noen gamle bygninger. Det er også en traktorveg 

som går mellom flyplassen og Selvågen. 

 

Friluftslivkartlegging  

Områdetype: Stort turområde med tilrettelegging.  

Verdi: Viktig friluftslivsområde. 
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38. Friluftsområde Honningsvågfjellet - Svartvasstind - Skipsfjorddalen 

Stort lite tilrettelagt utmarksområde. Brukes til ski- og fotturer, jakt, fiske og bærplukking. Det går noen stier fra 

Honningsvågtunnelen ved Indre Baklia opp mot Indre Baklivatn.  

 

Friluftslivkartlegging  

Områdetype: Stort turområde uten tilrettelegging.  

Verdi: Registrert friluftslivsområde.  

  

 

39. Friluftsområde - vann ved Storbukt 

Området brukes ofte som turområde for innbyggere i 

Honningsvåg. Lett tilgjengelig fra Storbukt. Vannene i 

området er demmet opp. 

 

Friluftslivkartlegging  

Områdetype: Utfartsområde.  

Verdi: Viktig friluftslivsområde. 

 

 

40. Honningsvåg gravlund 

Stor kirkegård i Honningsvåg. Har flere gjennomgående, 

opplyste stier. 

 

Friluftslivkartlegging  

Områdetype: Grønnkorridor.  

Verdi: Svært viktig friluftslivsområde. 
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Verdi for delområdene 

Begrepet verdi er i denne sammenheng knyttet til goder eller ressurser som er vanskelig å måle i kroner og øre. 

Verdivurderingen er knyttet til fagtradisjon og overordnede føringer. Verdivurdering er et redskap for å kunne vurdere 

forvaltningsprioritet og bevaringsstrategi. Hvert delområde verdivurderes etter en 5-delt verdiskala. Verdivurderingen 

oppsummeres i et verdikart og verditabell som lokaliserer verdifulle områder innen plan- og influensområder.  

 

Vegvesenets håndbok V712 og vurderinga av Miljøverndirektoratet i www.naturkart.no er brukt i verdsettinga. 

Delområdenes verdi er basert på følgende kriteria: 

 
Tabell 2 - Håndbok V712, tabell 6-19: Verdikriterier for fagtema friluftsliv / by og bygdeliv 

 

 

I verdivurderingen er det 0-alternativet som legges til grunn. Areal som inngår i eksisterende planer gis verdi tilsvarende 

(forventet) samtidig situasjon. Skalaen utgjør x-aksen i konsekvensvifta. 

 

Verdivurderingen er på et overordnet nivå vil ha fokus på de mest verdifulle områdene.  

 

  

http://www.naturkart.no/
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Vurdering av delområdene i planområdets verdi: 

 

 
Figur 22 - Vurdering av delområdene i planområdet og influensområdets verdi. 
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Figur 23 - Utsnitt av delområdene i Storbukta (nordre del av planområdet). 
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Figur 24 - Utsnitt av delområdene i Honningsvåg (søndre del av planområdet). 
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Friluftslivskartlegging verdi (FLK) Barnetråkk (BT) 

• R = registrert (C) • R = registrert 

• V = viktig (B) • MB = mye brukt 

• SV = Svært viktig (A)  

 

 

Nr Navn Kategori FLK BT Vurdering Verdi 

1 Juldagsneset  

 

Leke- og rekreasjonsområde R R Brukes av få. 

Lokal betydning 

Noe  

+ 

2 Honningsvåg 

stadion  

 

 

Leke- og rekreasjonsområde SV MB Brukes av mange 

Særdeles attraktivt 

Unike kvaliteter 

Svært 

stor 

++++ 

3 Meneset og 

Juldagsneset 

 

 

Strandsone med tilhørende sjø og 

vassdrag 

R R Brukes av flere 

Tilgjengelig, men noe 

vanskelig fremkommelig med 

stor stein 

Middels 

++ 

4 Menesbukta  

 

Strandsone med tilhørende sjø og 

vassdrag 

V R Brukes av mange 

Lett tilgjengelig 

Vakker beliggenhet 

Unik i Honningsvåg 

Stor 

+++ 

 

5 Skårungen 

barnehage 

Leke- og rekreasjonsområde  R Brukes av få utenom 

åpningstid 

Attraktiv for de minste barna 

 

Noe 

+ 

6 Rådhusplassen 

 

Leke- og rekreasjonsområde V MB Sentral plassering 

Mye brukt 

Lett tilgjengelig 

Stor 

+++ 

7 Honningsvåg 

skole  

 

Leke- og rekreasjonsområde V MB Brukes av svært mange 

Tilrettelagt for både barn og 

ungdom 

Særdeles attraktiv 

Svært 

stor 

++++ 

8 Vågen park 

 

Leke- og rekreasjonsområde V  Brukes av få, men potensiale 

Utsikt mot Vågen 

Middels 

++ 

9 Skårungen park  

 

Leke- og rekreasjonsområde V MB Brukes av mange. 

Delvis tilrettelagte benker. 

Utsikt og sentral beliggenhet. 

Stor 

+++ 

10 Storgata Urbane uteområder  R Brukes av svært mange. 

Unike kvaliteter som 

kulturmiljø. 

Delvis tilgjengelig med 

rullestol. 

Svært 

stor 

++++ 

11 Sjøgata Urbane uteområder  R Brukes av svært mange. 

Kvaliteter som kulturmiljø. 

Stort potensiale med 

promenade. 

Delvis tilgjengelig med 

rullestol. 

Stor 

verdi 

+++ 

12 Honningsvåg torg Urbane uteområder  R Brukes av få. Potensiale som 

torg ved museet og havnen. 

Noe 

+ 
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13 Holmen Strandsone med tilhørende sjø og 

vassdrag 

 R Lite attraktivt asfaltert 

trafikkareal. Brukes av flere, 

særlig i turistsesong.  

Noe 

+ 

14 Holmbukt Strandsone med tilhørende sjø og 

vassdrag 

  Mindre bruk. Ikke attraktivt 

for opphold. 

Uten 

betyd-

ning 

15 Nordkapp 

barnehage 

Leke- og rekreasjonsområde V MB Brukes av flere, men bare 

tilrettelagt for barn. 

Middels 

++ 

16 Storbukt 

fotballbane 

Leke- og rekreasjonsområde V MB Brukes av mange. Høy 

kvalitet.Svært attraktiv. 

Middels 

++ 

17 Lekeplass, 

Gammelveien 

Leke- og rekreasjonsområde V MB  Middels 

++ 

18 Lekeplass, 

Sandfjellet  

Leke- og rekreasjonsområde V R  Noe 

+ 

19 Førstevatn Turområder  R Ligge like ved hovedveien. 

Brukes av få, men er 

tilrettelagt med brygge. 

Potensiale. 

Noe 

+ 

20 Elvebakken - 

Skytterveien 

Ferdselsforbindelser   Lokalt viktig Noe 

+ 

21 Skytterveien - 

Elvebakken 

Ferdselsforbindelser   Lokalt viktig Noe 

+ 

22 Elvebakken - 

Nedre Storbuktvei 

Ferdselsforbindelser   Lokalt viktig Noe 

+ 

23 Nordkappgata og 

Fiskeriveien 

Ferdselsforbindelser   Brukes av flere som snarvei. Middels 

++ 

24 Storgata og 

Sjøgata ved 

Vinmonopolet 

Ferdselsforbindelser   Brukes av flere som snarvei. Middels 

++ 

25 Storgata og 

Sjøgata ved King 

Crab House 

Ferdselsforbindelser   Brukes av flere som snarvei. Middels 

++ 

26 Storgata og 

Sjøgata ved 

Sparebanken 

Ferdselsforbindelser   Brukes av flere som snarvei. Middels 

++ 

27 Storgata og 

Sjøgata ved 

Elektro Team 

Ferdselsforbindelser   Brukes av flere som snarvei. Middels 

++ 

28 Storgata og 

Sjøgata ved 

Tokleveien (nord) 

Ferdselsforbindelser   Brukes av flere som snarvei. Middels 

++ 

29 Storgata og 

Sjøgata ved 

Tokleveien (sør) 

Ferdselsforbindelser   Brukes av flere som snarvei. Middels 

++ 

30 Elvegata og 

Storgata 

Ferdselsforbindelser   Brukes av flere som snarvei. 

Lokalt viktig. 

Middels 

++ 

31 Rådhusgata og 

Vågen 

Ferdselsforbindelser   Brukes av flere som snarvei. 

Lokalt viktig. 

Middels 

++ 
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32 Helsesenteret Ferdselsforbindelser   Brukes av flere som snarvei. 

Lokalt viktig. 

Middels 

++ 

33 Juldagsneset Ferdselsforbindelser   Brukes av flere som snarvei. 

Lokalt viktig. 

Middels 

++ 

34 Sykehusdalen – 

Vesteraksla 

Turområder SV  Brukes av mange som 

turområde. 

Stor 

+++ 

35 Elvedalen Turområder SV  Brukes av svært mange som 

turområde. Merket turvei. 

Svært 

stor 

++++ 

36 Storefjell - 

Kjelvikfjellet – 

Falkberget 

Turområder V  Brukes av mange som 

turområde. Merket tursti til 

toppen. 

Stor 

+++ 

37 Valan - 

Falkbergbukta 

Turområder V  Friluftsområde rundt 2. vann 

med potensiale. 

Middels 

++ 

38 Honningsvågfjellet 

- Svartvasstind - 

Skipsfjorddalen 

Turområder R  Brukes av mange som 

friluftsområde. 

Middels 

++ 

39 Vann ved Storbukt Turområder V  Turmål med badevann. 

Brukes av mange. 

Stor 

+++ 

40 Honningsvåg 

gravlund 

Grønnstruktur SV  Brukes av mange. Har særlig 

gode kvaliteter. 

Stor 

+++ 
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Påvirkning 

 

Med påvirkning menes en vurdering av hvordan det samme området endres som følge av et definert tiltak. Påvirkning 

vurderes i forhold til 0-alternativet. Det er kun områder som blir varig påvirket som følge av planforslaget som vurderes.  

 

Skalaen for påvirkning er inndelt i fem trinn og går fra sterkt forringet til forbedret. Skalaen utgjør y-aksen i konsekvensvifta. 

Vurdering av påvirkning gjøres i forhold til situasjonen i 0-alternativet.  

 

Vurdering av delområdene: 

 

   

Figur 25 - Glidende skala for vurdering 

av påvirkning, hentet fra V712. 
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Omfang og konsekvens  

Omfangskriterier som utredes i fagtema Friluftsliv / by- og bygdeliv, har blitt tilpasset de to temaene som planprogrammet 

ønsker undersøkt: 

• Barn og unge 

• Grønnstruktur 

Det undersøkes om forslag til plankonsepts påvirkning av tema. 
 

Tabell 3 - Håndbok V712, tabell 6-20 - Veiledning for vurdering av påvirkning.

 

Ved sammenstilling av omfangsvurderingene, vektlegges de negative vurderingene, slik at avbøtende tiltak kan 

identifiseres: 

• Delområde 1-10: Ingen endring 

• Delområde 11-13: Noe forbedring 

• Delområde 14-16: Ingen endring 

• Delområde 17 og 19: Noe forbedring 

• Delområde 18 og 20-25: Ingen endring 

• Delområde 26: Forringet 

• Delområde 27-34: Ingen endring 

• Delområde 35: Noe forbedring 

• Delområde 36-40: Ingen endring 
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Plankonseptet fører til ingen endring – noe forbedring av de fysiske delområdene, men tilgang sikres gjennom formål og 

bestemmelser.  

Konsekvens 

Ved vurdering av konsekvens, sammenstilles og avveies de forskjellige delområdene. Det tas hensyn til ulike vurderinger 

for omfangskriteriene, slik at det er de samlede konsekvensene som vurderes. Der hvor vurderingen mellom de ulike 

kriteriene spriker, vektlegges den mest negative vurderingen, slik at konsekvensen kan bli identifisert og lettere avbøtes.  

Konsekvensviften sammen med tabell for miljøskade eller miljøgevinst / verdiforbedring benyttes når verdi og omfang / 

påvirkning sammenholdes for å fastsette tiltakets konsekvens for delområder eller alternativer. 

 
Figur 26. Konsekvensene framkommer ved å holde grad av verdi sammen med grad av påvirkning. V712 figur 6-6. 
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Nr Verdi Samlet omfang Konsekvens 

1 Noe verdi + Ingen 0 

2 Svært stor verdi ++++ Ingen 0 

3 Middels verdi ++ Ingen 0 

4 Stor verdi +++ Ingen 0 

5 Noe verdi + Ingen 0 

6 Stor verdi +++ Ingen 0 

7 Svært stor verdi ++++ Ingen 0 

8 Middels verdi ++ Ingen 0 

9 Stor verdi +++ Ingen 0 

10 Svært stor verdi ++++ Ingen 0 

11 Stor verdi +++ Noe forbedring + 

12 Noe verdi + Noe forbedring + 

13 Noe verdi + Noe forbedring + 

14 Uten betydning Ingen 0 

15 Middels verdi ++ Ingen 0 

16 Middels verdi ++ Ingen 0 

17 Middels verdi ++ Noe forbedring + 

18 Noe verdi + Ingen 0 

19 Noe verdi + Noe forbedring + 

20 Noe verdi + Ingen 0 

21 Noe verdi + Ingen 0 

22 Noe verdi + Ingen 0 

23 Middels verdi ++ Ingen 0 

24 Middels verdi ++ Ingen 0 

25 Middels verdi ++ Ingen 0 

26 Middels verdi ++ Forringet - - 

27 Middels verdi ++ Ingen 0 

28 Middels verdi ++ Ingen 0 

29 Middels verdi ++ Ingen 0 

30 Middels verdi ++ Ingen 0 

31 Middels verdi ++ Ingen 0 

32 Middels verdi ++ Ingen 0 

33 Middels verdi ++ Ingen 0 

34 Stor verdi +++ Ingen 0 

35 Svært stor verdi ++++ Noe forbedring + 

36 Stor verdi +++ Ingen 0 

37 Middels verdi ++ Ingen 0 

38 Middels verdi ++ Ingen 0 

39 Stor verdi +++ Ingen 0 

40 Stor verdi +++ Ingen 0 
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Delområde 26 er eneste delområde som får negativ konsekvens. Som følge av utbygging av eiendommen, er snarveien ødelagt. 

 

Kategori Verdi Omfang Konsekvens 

Leke- og rekreasjonsområde Middels til stor Ingen 0 

Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag Middels Ingen 0 

Urbane uteområder Stor Noe forbedring + 

Turområder (influensområde) Stor Ingen 0 

Ferdselsforbindelser Middels Ingen 0 

Grønnstruktur Stor Ingen 0 

 

Samlet vurdering: Forbedret 

 

 


