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SAMMENDRAG 

Konsekvensutredningen for kulturmiljø tar for seg viktige kulturminner og -miljøer i planområdet. Det vurderes at 
konsekvensene for de fleste av de definerte delområdene vil være små. 

Plankonseptet følger i stor grad anbefalingene i DIVE-analysen for Honningsvåg. 

Utredningen munner ut i nye, konkretiserte anbefalinger for det videre planarbeidet.  
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1 Bakgrunn 
Nyere planarbeider har avdekket behov for å omdefinere Honningsvåg sentrum til å omfatte hele 
området fra Førstevann i nord til Juledagsnes i sør. En ny sentrumsplan skal møte både dagens og 
fremtidens behov bedre. 

Det utarbeides en områdereguleringsplan med høy detaljering for store deler av planen. Det skal 
være mulig å gå direkte fra plan til byggesak i noen felter. 

Samfunnet i Honningsvåg har alltid vendt seg mot sjøen. Gjenreisningen etter 2. verdenskrig og den 
nye byplanen som Brente Steders Regulering (BSR) utarbeidet, resulterte imidlertid i en streng 
sonedeling som fremdeles preger byen. Som en konsekvens av dette, og senere transformasjon av 
industribedrifter til boliger og næringslokaler, benyttes arealene mot Vågen i dag ofte som 
restareal. Butikkene vender ryggen mot sjøen, og havneområdet brukes i stor grad som 
lagringsplass og til parkering. 

En målsetting med det pågående planarbeidet er å skape nye regler for denne arealbruken, og 
derved gi en bedre arealbruk i sentrum og i Storbukt. 

 Krav i planprogrammet 

Det skal gjøres rede for 0-alternativet, dvs. forventet sentrumsutvikling fra dagens situasjon og 
følgene av ikke å realisere planen. Videre skal det gjøres rede for konsekvensene av å realisere 
valgte løsninger/foreslåtte tiltak. Det utredes ett utbyggingsalternativ. 

Det skal vurderes hvilke virkninger nye tiltak som foreslås i planen, kan få på omkringliggende 
kulturminner og kulturmiljø. Datagrunnlag utgjøres av bl.a. offentlige registre som 
kulturminnedatabasen Askeladden, samt lokalhistorisk litteratur, litteratur om 
gjenreisningsbebyggelsen, samt informasjon fra lokale ressurspersoner. 

Av særlig betydning er det at vesentlige deler av Honningsvåg sentrum er avsatt som NB!-område, 
dvs. at gjenreisningsbebyggelsen og -planen er tilkjent nasjonal verdi som kulturmiljø. Det er 
utarbeidet en egen kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse) av Honningsvåg som en del av 
planarbeidet. DIVE-analysen ligger til grunn for konsekvensutredningen. 
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2 Metode og grunnlag 

 Metode 

Metodikken i Statens vegvesens håndbok V712 og KMDs veileder M-1941 er lagt til grunn for 
konsekvensutredningen. Her gis en overordnet beskrivelse av metode for utredning av ikke-
prissatte konsekvenser, inkludert kulturmiljø. 

2.1.1 Definisjon 

Fagtemaet omfatter spor etter menneskers virksomhet gjennom historien knyttet til kulturminner, 
kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap. Hovedmålet med utredningen for fagtemaet kulturmiljø 
er å skaffe kunnskap om viktige kulturhistoriske verdier i plan- og influensområdet, slik at dette kan 
legges til grunn ved utvikling og valg av alternativer. 

Temaet omfatter følgende deltemaer: 

• Kulturminner 

• Kulturmiljøer 

• Kulturhistoriske landskap, inklusive bylandskapet. 

Kulturminner og kulturmiljø er definert i Lov om kulturminner. Kulturminner er her definert som 
alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg 
historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturmiljø er definert som et område der kulturminner 
inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. Kulturhistoriske landskap skal i denne 
sammenhengen forstås som større sammenhengende områder med kulturmiljøer, der den 
kulturhistoriske dimensjonen er fremtredende. 

2.1.2 Tematisk avgrensning 

I mange tilfeller vil verdifulle kulturminner og kulturmiljøer også være en del av temaet 

landskapsbilde. Skillelinjen går ved hvilke aspekter som vektlegges. For å unngå dobbeltvekting ved 

at de samme aspekter konsekvensvurderes innenfor flere tema, er det definert følgende 

avgrensinger (fra Håndbok V712): 

• De visuelle forhold knyttet til kulturlandskapet, kulturminner og kulturmiljø omtales og 

vektlegges under Landskapsbilde. Landskapets historiske innhold, forståelsen av historien, 

vektlegges under tema Kulturmiljø. 

• Identiteten som en gruppe beboere eller brukere knytter til spesielle kulturminner/miljøer, 

landskapsrom eller naturtyper, skal behandles under temaet Nærmiljø og Friluftsliv. Det 

kulturhistoriske aspektet skal behandles under temaet Kulturmiljø. 

2.1.3 Registreringskategorier 

Definisjonen av kulturmiljøer åpner for flere muligheter for avgrensninger. Det må foretas en 

inndeling i kulturmiljøer som er hensiktsmessig i forhold til problemstillingen. Verdisetting og 

konsekvensvurdering kan bli for lite nyansert om en deler området inn i bare ett eller noen ganske 

få større kulturmiljøer. Ved avgrensning av et kulturmiljø må en ta hensyn til både geografisk 

utstrekning og funksjonelle sammenhenger (se registreringskategoriene beskrevet under). Antall 

kulturmiljøer et område kan deles inn i, vil være avhengig av hva slags område som vurderes. I 

tettbygde områder vil som regel kulturmiljøene være flere og ligge tettere enn i andre områder. 

Kulturmiljøene her deles inn i følgende kategorier iht. håndbok V712:  
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Tabell 1 Registreringskategorier 

Det gjøres mer detaljerte registreringer og beskrivelser innenfor de områdene som antas direkte 

berørt enn innenfor de områdene som antas indirekte berørt. 

I en konsekvensutredning, hvor målet er å velge mellom alternativer, bør registreringen av 

miljøer/objekter gjøres på et overordnet nivå. Registreringen skal inneholde en verdinøytral 

beskrivelse av dagens tilstand og typiske trekk ved kulturmiljøene innenfor planområdet og det 

aktuelle influensområdet. Det må gis opplysninger om kulturmiljøets historie (alder, funksjon), en 

Registreringskategori 

Kulturmiljønivå 

Forklaring 

Gårdsmiljøer Gårdsbruk, småbruk og husmannsplasser 
med våningshus og driftsbygninger inkludert 
jordbruksspor, gravminner 

Fiskebruk med våningshus og driftsbygninger 
inkludert naust/strandlinje 

Kulturmiljøer i tettbygde områder Bygningsmiljøer, sentrumsområder, områder 
ved viktige knutepunkter o.l. 

Teknisk-industrielle kulturmiljøer Industrianlegg, spor etter gruvedrift, marine 
kulturminner, veier, jernbane, kraftanlegg, 
kaianlegg, broer osv. 

Steder det knyttes tro eller tradisjon til Tradisjonslokaliteter, hellige fjell, 
offersteiner, historiske hendelser osv. 

Forsvarsanlegg Festningsanlegg, kaserner, leirområder, 
skanser, krigsminner 

Kulturminner i utmark Bosetningsspor, gravminner, fangstanlegg, 
spor etter samiske bosetninger m.v. 

Andre kulturmiljø Monumentalbygg, enkeltbygninger, 
monumenter, parker, kirker, skoler, 
forsamlingshus etc. 

Landskapsnivå 

Kulturhistoriske landskap Verdensarvområder; områder registrert i 
forbindelse med «Registrering av nasjonalt 
verdifulle kulturlandskap» og Utvalgte 
kulturlandskap i jordbruket; kulturhistoriske 
landskap av nasjonal interesse (KULA); større 
sammenhengende landskap/kulturmiljø 
avsatt i regionale og kommunale planer; 
områder der de historiske relasjonene i 
landskapet er fremtredende 

Infrastruktur Historiske veier, jerbane, vannveier osv. 

Bystruktur Historiske bystrukturer og helhetlige 
bygningsmiljøer (NB!-registeret, Nasjonale 
kulturminneinteresser i by) 
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oversikt over hvilke elementer som miljøet består av, og beskrivelse av enkeltminner som er av 

betydning for identifisering av kulturmiljøet. 

Stilart, tidspreg, autentisitet og andre karakteristiske elementer, samt opplysninger om alder og 

tilstand er vesentlig for å vurdere hvor på verdiskalaen kulturmiljøet hører hjemme. 

Dagens Honningsvåg sentrum er i stor grad et resultat av bevisste valg og planmessige grep som ble 

gjort i forbindelse med gjenreisningen etter 2. verdenskrig. Inndelingen i kulturmiljøer tar 

utgangspunkt i de regulerte sonene, dvs. havna med Sjøgata, forretningsstrøket i Storgata, 

omkringliggende boligbebyggelse, Klubben med boligbebyggelse, Festplassen med Honningsvåg 

kirke, samt Storbukt. 

Det er vurdert hvordan det vedtatte plankonseptet vil påvirke kulturminner og -miljøer. Påvirkning 

kan skje gjennom direkte inngrep, f.eks. rivning, eller i form av fragmentering, barrierevirkning, 

nærføring og/eller synlighet. Varig påvirkning av utbyggingen er vurdert for de berørte 

kulturminnene/-miljøene i forhold til 0-alternativet. 

2.1.4 Vurdering av verdi 

Vurderingen av et gitt kulturmiljøs verdi er i stor grad basert på faglig skjønn. Flertallet av de 

kulturminnene som blir direkte eller indirekte berørt av det pågående planarbeidet, har allerede 

vært gjennom en slik vurdering – gjennom statlig listeføring (NB!-området) og/eller vedtak etter 

plan- og bygningsloven, dvs. regulering til bevaring eller vist med hensynssone i regulerings- eller 

kommune(del)plan. 

For øvrig har vi lagt Vegvesenets håndbok V712 (2018), Klima- og miljødepartementets veileder M-

1941 (2021), KMDs Rundskriv T-2/16 om Nasjonale og vesentlige regionale interesser – klargjøring 

av innsigelsespraksis (2016) og Riksantikvarens håndbok for lokal registrering (2013) til grunn. 

I verdivurderingene er det verdiene i nullalternativet som er utgangspunktet. Verdien blir fastsatt 

langs en skala som spenner fra «uten betydning» til «svært stor» verdi:  

 

 

2.1.5 Påvirkning 

Påvirkning er et uttrykk for endringer tiltaket vil medføre på det aktuelle delområdet. Vurderinger 
av påvirkning relateres til den ferdig etablerte situasjonen. Inngrep som utføres i anleggsperioden 
inngår kun i vurderingen dersom de gir varige endringer. Midlertidig påvirkning i anleggsperioden 
beskrives separat. 
 
Påvirkning vurderes på en glidende skala som går fra «sterkt forringet» til «forbedret» som er vist 
nedenfor. Skalaen på negativ side er mer finmasket enn på positiv side fordi viktige og beslutnings-
relevante forskjeller i påvirkning av ikke-prissatte konsekvenser krever høy presisjon i beskrivelse av 
konsekvens. Positiv påvirkning vil ofte være avhengig av detaljutforming og være mer usikker.  
 

 

 

Forbedret 
Ubetydelig 
endring 

Noe  
forringet Forringet 

Sterkt 
forringet 
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Kriterier for vurdering av påvirkning av utredningstemaet kulturarv er vist i tabell 23. Sentralt for 
påvirkningsvurderingene er at mindre endringer ikke skal gi store utslag. Det er viktig at de største 
utslagene forbeholdes de mest alvorlige tilfellene. Vurderinger i begge ender av skalaen skal 
forbeholdes tilfeller der enten verdien blir helt ødelagt, eller motsatt, at tiltaket vil redde en verdi 
som ellers ville gått tapt. 

Tabell 2 Påvirkning 

Påvirkning Landskapsnivå  Kulturmiljønivå 

Sterkt forringet Splitter opp det kulturhistoriske 
landskapet på en slik måte at det 
sterkt reduserer lesbarheten og 
forståelsen av sammenhenger.  
Bidrar til å ødelegge eller sterkt 
redusere verdien til viktige 
kulturmiljø 
Skaper barrierer. 

Ødelegger hele eller størstedelen av 
kulturmiljøet. 
Ødelegger den viktigste (mest 
verdifulle) delen av miljøet. 
Bidrar til at miljøets funksjon blir 
ødelagt.  
Tap av svært viktige enkeltelement. 

Forringet Splitter opp det kulturhistoriske 
landskapet og reduserer 
lesbarheten. 
Reduserer verdien av de enkelte 
kulturmiljøene. 
Bidrar til reduserte sammenhenger. 

Berører store deler av kulturmiljøet  
Reduserer miljøets funksjon. 
Tap av viktige enkeltelement. 

Noe forringet Splitter opp det kulturhistoriske 
landskapet, men dette kan fortsatt 
fungere som ett landskap uten 
vesentlig tap av lesbarhet.  
Svekker sammenhenger og 
forbindelseslinjer. 

Berører en mindre viktig del av 
kulturmiljøet.  
Tap av mindre viktige enkeltelement.  
Svekker sammenhengen. 

Ingen/ubetydelig 
endring 

Ingen påvirkning/ubetydelig endring. Ingen påvirkning/ubetydelig endring. 

Forbedret Gjenoppretter sammenhenger der 
det har vært brudd og bedrer 
kontakten mellom kulturmiljøer. 
Bidrar til restaurering av viktige 
kulturmiljø og kulturhistoriske 
landskapselement.  
Reduserer eksisterende negativ 
påvirkning eller tar bort støy. 

Bedrer tilstanden vesentlig ved at 
eksisterende negative inngrep 
tilbakeføres.  
Bidrar til restaurering av 
kulturmiljøer eller kulturminner.  
Reduserer påvirkning eller tar bort 
støy. 

 

Påvirkning kan være knyttet til direkte arealbeslag eller sammenhenger mellom verdien og 
omgivelsene. Endringer i omgivelsene kan også påvirke den kulturhistoriske konteksten eller 
sammenhengen mellom verdier. I noen tilfeller vil opplevelsen av verdien bli redusert og 
konteksten den ligger i bli svekket. En verdi kan også bli påvirket mer indirekte. Indirekte virkninger 
skal ikke inngå i vurdering av påvirkning, men kan omtales som en ringvirkning. 
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2.1.6 Konsekvens for delområder 

Konsekvensgraden for hvert delområde framkommer ved å sammenstille vurderingene av verdi og 
påvirkning. Dette gjøres etter konsekvensvifta i Error! Reference source not found.. I denne 
matrisen utgjør verdiskalaen x-aksen, og vurdering av påvirkning finnes på y-aksen. Skalaen for 
konsekvens går fra 4 minus til 4 pluss. De negative konsekvensgradene er knyttet til en 
verdiforringelse av et delområde, mens de positive konsekvensgradene forutsetter en verdiøkning, 
etter at tiltaket er realisert. 
 
Til venstre på figuren er et område som angir ingen påvirkning og ubetydelig konsekvens. 
 

 

Figur 1 «Konsekvensvifta». Hentet fra V712 

Tabell 3 Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder. Hentet fra V712 

 

 

Skala Konsekvensgrad Forklaring 

- - - - 4 minus (- - - -) 
Den mest alvorlige miljøskaden som kan oppnås for 
delområdet. Gjelder kun for delområder med stor eller 
svært stor verdi 

- - - 3 minus (- - -) Alvorlig miljøskade for delområdet 
- - 2 minus (- -) Betydelig miljøskade for delområdet 
- 1 minus (-) Noe miljøskade for delområdet 
0 Ingen/ubetydelig (0) Ubetydelig miljøskade for delområdet 

+/++ 
1 pluss (+) 
2 pluss (++) 

Miljøgevinst for delområdet:  
Noe forbedring (+), betydelig miljøforbedring (++) 

+++/ 
++++ 

3 pluss (+++) 
4 pluss (++++) 

Benyttes i hovedsak der delområder med ubetydelig eller 
noe verdi får en svært stor verdiøkning som følge av 
tiltaket 
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 Datagrunnlag 

I arbeidet er disse hovedkildene benyttet:   

• Askeladden, nasjonal kulturminnedatabase 

• SEFRAK-registeret over bygninger oppført før 1946 

• DIVE-analyse for Honningsvåg sentrum og der anført litteratur 

• Egne befaringer. 

 Influensområde 

Influensområdet er vurdert som sammenfallende med planområdet. 
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3 Plankonseptet 

 Om plankonseptet 

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 en 
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.   

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. 

3.1.1 Sentrale prinsipper ved konseptet 

Plankonseptet tilrettelegger for:    

• Styrking av 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. 
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• Nye boligområder og sikring av eksisterende boligområder i plan,. 

• Sikring av viktige parker, lekeplasser og grøntområder i plan. 

• Sikring av 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 er: 

• 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. 

 

Figur 2 Visualisering av plankonseptet (ny og endret bebyggelse); rekker med konsentrert småhusbebyggelse 

(gul), bygninger i sentrum der det åpnes for å bygge på én etasje (brun) og foreslått ny bygningsmasse ved 

Rådhusplassen (rød) 
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4 Områdebeskrivelse og historikk 

 Dagens situasjon 

Honningsvåg er kommunesenteret i Nordkapp. Nordkapp ligger i havgapet i nord, og grenser til 
Måsøy kommune i sørvest, Lebesby kommune i sørøst og er ellers omfavnet av storhavet. Grensen 
mellom Norskehavet og Barentshavet går ved Nordkapp. 

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 dem som skal besøke Nordkapplatået. 

Planområdet er på 3541 dekar, og omfatter Honningsvåg fra Juldagsneset i sør til og med Storbukt i 
nord. Planområdet dermed hele det bebygde Honningsvåg, med unntak av industrianlegg 
langs Kobbhullveien i vest og flyplassen i nord. Tettstedet Nordvågen inngår heller ikke. 

Planområdet innbefatter store deler av det offentlige og private tjenestetilbudet i Honningsvåg. 
Honningsvåg er preget av arealknapphet. Bebyggelsen ligger som et smalt belte mellom sjø i vest, 
og fjell og terreng i øst. 

 Gjenreisningen 

Honningsvåg har en lang historie som fiskevær og urbant samfunn, men bare Honningsvåg kirke 
(1885) gjenstår av bebyggelsen fra før 1944, da fiskeværet ble brent ned og befolkningen 
tvangsevakuert i forbindelse med den tyske tilbaketrekningen. 

Som del av det arkitektoniske gjenreisingsprosjektet, er Honningsvåg og Storbukt bygd ut etter 
reguleringsplaner utarbeidet av Brente steders regulering (BSR). Den særegne 
gjenreisingsbebyggelsen og soneinndelingen preger fortsatt 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 
toneangivende for hvordan Honningsvåg ble bygd ut. Som BSR la opp til, skulle havna, kaifronten og 
store deler av kystlinjen ellers disponeres til fiskebruk og tilhørende industri. 

De karakteristiske hovedgrepene i denne planen, med soneinndeling, plassdannelser og 
gatestruktur, utgjør sentrale verneverdier. Soneinndelingen medførte en tydelig inndeling av 
sentrum etter ulike formål. Næring og en del offentlige funksjoner ble lokalisert langs sjøen og i 
parallellgatene ovenfor, og planen hjemlet murtvang og en enhetlig, stram bebyggelse langs 
gateløpene. Utenfor murtvangsområdet og oppover mot Klubben planla og bygde man relativt 
småskala ene- og tomannsboliger i tre. Mange av bolighusene ble oppført etter BSRs typetegninger. 

Oppe på platået ved den gamle kirken og prestegården etablerte man, men bare delvis i tråd med 
BSRs regulering, en «festplass» med ulike offentlige funksjoner som rådhus og turnhall, og man 
sørget for en åpen akse mellom den nye festplassen og kirken. 

Gjenreisningsplanen ble ikke vedtatt helt slik den var tenkt fra BSRs side. Bygningsrådet 
intervenerte og ønsket et tettere sentrum enn BSR egentlig ønsket. Dette er bakgrunnen for de 
sammenhengende rekkene med murgårder, og for de énetasjes «klossene» som det fremdeles 
finnes noen av. Tanken var at de sistnevnte kunne bygges høyere ved behov. Resultatet ble et 
bysentrum som fremstår som tettere og mer lukket enn mange andre gjenreisningsbyer. 
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Figur 3 BSRs reguleringsplan for Storbukt (1949), utsnitt 

 

Figur 4 BSRs reguleringsplan for Honningsvåg (1947), utsnitt 
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 Viktige kulturminner innenfor planområdet 

DIVE-analysen peker på flere mindre miljøer med spesielt stor verdi, samt på en del 
enkeltbygninger som vurderes å ha stor verneverdi i seg selv, i tillegg til å inngå i helhetlige 
kulturmiljøer. 

Listen under er ikke komplett, og er i stor grad en oversikt over bygninger og bygningsmiljøer med 
formell vernestatus. Det er ikke foretatt noen samlet gjennomgang av gjenreisningsbebyggelsen i 
Honningsvåg og Storbukt, men gjennom egne befaringer har utreder observert en rekke 
enkeltbygninger fra gjenreisningstiden som fremdeles er relativt uendret og har original detaljering 
og fargesetting. Slike finnes både i byen, særlig i Rådhusgata, Turngata og videre utover Klubben, 
samt ved Larsjorda og langs Nordkappveien gjennom Storbukt. 

Tabell 4 Viktige kulturminner 

Type Navn Vernestatus Referanse 

Bystruktur Honningsvåg sentrum BSR Nasjonal 

kulturminneinteresse 

KUL K49 

Teknisk/industrielt 

kulturmiljø 

Brødrene Isaksens Patentslipp 

A/S 

Vedtaksfredet Askeladden 87433 

Andre kulturmiljø Fiskernes Servicestasjon Vedtaksfredet Askeladden 87474 

Andre kulturmiljø Honningsvåg kirke Listeført Askeladden 84623 

Andre kulturmiljø Telefonkiosk, Rådhusplassen Statlig listeført Askeladden 276198 

Forsvarsanlegg Tysk kystfort, Menesbukta - Askeladden 212996 

infrastruktur Storgata med Skjæringa, Sjøgata 

og Øvregata 

(Del av NB!-området) KUL K49/DIVE-

analyse 

Kulturmiljø i 

tettbygd område 

Forretningsstrøket i Storgata (Del av NB!-området) KUL K49/DIVE-

analyse 

Kulturmiljø i 

tettbygd område 

Festplassen/Rådhusplassen (Del av NB!-området) KUL K49/DIVE-
analyse 

Kulturmiljø i 

tettbygd område 

Havna (Del av NB!-området) KUL K49/DIVE-

analyse 

Andre kulturmiljø Fiskarfagskolen med Loshytta - DIVE-analyse 

Infrastruktur Snegjerdene i Storfjellet - DIVE-analyse 
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Figur 5 Fiskarfagskolen (øverst, foto Nordkapp 

kommune), Brødrene Isaksens Patentslipp A/S 

(foto Museene for kystkultur og gjenreisning i 

Finnmark), Fiskernes Servicestasjon og Storgata  

(foto Nordkapp kommune) og Honningsvåg kirke 

(nederst, foto Nasjonalbiblioteket) 



Honningsvåg sentrum – områdereguleringsplan med KU  multiconsult.no 

Konsekvensutredning kulturmiljø 

 

10201537-PLAN-RAP-002 8. april 2022 / Revisjon 01 Side 16 av 25 

 

Figur 6 NB!-området i Honningsvåg sentrum. Området omfatter kun en mindre del av det området som ble 

regulert av BSR etter krigen. I konsekvensutredningen er det valgt å både vurdere NB!-området under ett og de 

enkelte delene av det hver for seg 
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5 Verdi, påvirkning og konsekvens 

 Landskapsnivå 

Så å si hele Honningsvåg og Storbukt ble ødelagt og brent i 1944. BSR planla og regulerte begge 
steder fra grunnen av, og la til rette for den sonedelingen som fremdeles langt på vei preger 
virksomhet og bebyggelse. 

5.1.1 Delområde KM01: Honningsvåg (BSR) 

På denne bakgrunn har jeg definert hele det området som ble planlagt av BSR etter krigen i 
Honningsvåg, som en samlet bystruktur. 

Tabell 5 Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde KM01 

Verdivurdering: Delområde KM01 Honningsvåg (BSR) 
Registreringskategori: Bystruktur 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                       ▲                       
Kort beskrivelse med verdibegrunnelse:  
Hovedstrukturen med veier og annen infrastruktur samt soneinndelingen som BSRs planforslag (1947) la opp 
til, er lesbar og delvis intakt. 
 
På bakgrunn av dette gis delområdet stor verdi.  

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret Ubetydelig 
endring 

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

 

Plankonsept 

                                ▲ 

Begrunnelse: 

Konseptet utfordrer ikke hovedstrukturen. 
 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 – – – – – –  – – – – 

 
Plankonsept 

                                                  ▲ 

Ubetydelig miljøskade for delområdet (0). 

5.1.2 Delområde KM02: Storbukt (BSR) 

Tilsvarende utgjør hele området som ble planlagt av BSR (1949) et samlet kulturmiljø, med en 
sonedeling av lignende type som i Honningsvåg. 

Tabell 6 Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde KM02 

Verdivurdering: Delområde M Storbukt (BSR) 
Registreringskategori: Bystruktur 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                ▲                                                              
Kort beskrivelse med verdibegrunnelse:  
Den opprinnelig planlagte soneinndelingen og hovedstrukturen i Storbukt er delvis bevart og lesbar, men har i 
noe større grad enn i Honningsvåg blitt endret gjennom senere tids næringsetableringer. 
 
På bakgrunn av dette gis delområdet middels verdi.  

Tiltakets påvirkning 
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Utbyggings-
alternativ 

Forbedret Ubetydelig 
endring 

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

 

Plankonsept 

                                 ▲ 

Begrunnelse: 

Konseptet medfører bare mindre endringer for delområdet. 
 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 – – – – – –  – – – – 

 
Plankonsept 

                                                   ▲ 

Noe miljøskade for delområdet (-). 

5.1.3 Delområde KM03: NB!-området i Honningsvåg sentrum 

Delområdet består av de sentrale nærings- og forretningsstrøkene i Storgata og Sjøgata med havna, 
samt kirken og kirkegården, Rådhusplassen og deler av boligbebyggelsen i Rådhusgata og Turngata. 

Tabell 7 Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde KM03 

Verdivurdering: Delområde KM03 NB!-området i Honningsvåg sentrum 
Registreringskategori: Bystruktur 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                       ▲                        
Kort beskrivelse med verdibegrunnelse:  
Deler av Honningsvåg sentrum, altså innenfor BSR-avgrensningen, er tilkjent nasjonal verdi og inngår i NB!-
registeret over kulturmiljøer av nasjonal interesse i byer og tettsteder. Statusen innebærer ikke noe formelt 
vern, men angir områder hvor det må vises særlige hensyn i forbindelse med videre forvaltning og utvikling. 
 
På bakgrunn av dette gis delområdet stor verdi.  

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret Ubetydelig 
endring 

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

 

Plankonsept 

                                 ▲ 

Begrunnelse: 

Konseptet innebærer endringer for enkeltbygg i Storgata/Sjøgata, etablering av et nytt torg 
innenfor Holmen (i samsvar med BSR-planen) og ny bygningsmasse ved Rådhusplassen. 
Hovedstrukturen endres ikke. Dersom det legges klare føringer for material- og fargebruk og 
detaljering i forretningsstrøket vil det være en forbedring sammenlignet med dagens situasjon. 
Foreslåtte endringer ved Rådhusplassen vurderes som en viss forringelse. Samlet påvirkning er 
noe forringet. 
 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 – – – – – –  – – – – 

 
Plankonsept 

                                                  ▲ 

Noe miljøskade for delområdet (-). 

 Kulturmiljønivå 

Det er utfordrende å skille ut mindre kulturmiljøer i et byområde. Jeg har valgt å ta utgangspunkt i 
kulturminner og -miljøer som i størst grad har påvirket strukturen i området. 
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5.2.1 Delområde KM04: Brødrene Isaksens Patentslipp A/S 

Delområdet består av den vedtaksfredete slippen i Storbukt. 

Tabell 8 Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde KM04 

Verdivurdering: Delområde KM04 Brødrene Isaksens Patentslipp A/S 
Registreringskategori: Teknisk/industrielt kulturmiljø 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                                              ▲ 
Kort beskrivelse med verdibegrunnelse:  
Slippanlegget er vedtaksfredet etter Kulturminneloven. 
 
På bakgrunn av dette gis delområdet svært stor verdi.  

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret Ubetydelig 
endring 

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

 

Plankonsept 

                                ▲ 

Begrunnelse: 

Konseptet påvirker ikke anlegget negativt. Det fredete området foreslås regulert med 
hensynssone. 
 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 – – – – – –  – – – – 

 
Plankonsept 

                                                  ▲ 

Ubetydelig miljøskade for delområdet (0). 

5.2.2 Delområde KM05: Fiskernes Servicestasjon 

Delområdet omfatter servicestasjonen og nærområdet. 

Tabell 9 Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde KM05 

Verdivurdering: Delområde KM05 Fiskernes Servicestasjon 
Registreringskategori: Teknisk/industrielt kulturmiljø 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                                              ▲ 
Kort beskrivelse med verdibegrunnelse:  
Fiskernes Servicestasjon er vedtaksfredet etter Kulturminneloven. 
 
På bakgrunn av dette gis delområdet svært stor verdi.  

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret Ubetydelig 
endring 

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

 

Plankonsept 

                                ▲ 

Begrunnelse: 

Konseptet legger opp til å sikre anlegget med hensynssone; det er ikke lagt opp til endringer i 
form av hevet høyde e.l. for bygninger i nærheten 
 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 – – – – – –  – – – – 

 
Plankonsept 

                                                  ▲ 

Ubetydelig miljøskade for delområdet (0). 
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5.2.3 Delområde KM06: Klubben 

Delområdet omfatter Fiskarfagskolen, kystfortet i Menesbukta og gjenreisningsbebyggelsen i 
området. 

Tabell 10 Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde KM06 

Verdivurdering: Delområde KM06 Klubben 
Registreringskategori: Annet kulturmiljø 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                   ▲                                                           
Kort beskrivelse med verdibegrunnelse:  
Fiskarfagskolen er et landemerke i Honningsvåg, og det viktigste kulturminnet i delområdet. Selv om 
bygningen har gjennomgått større endringer siden oppføringstidspunktet, representerer den et av ark. Erling 
Viksjøs hovedverk. Også Loshytta (1946) ved skolen er et verdifullt kulturminne, mens det eks-tyske kystfortet 
bare delvis er bevart. Gjenreisningshusene på Klubben er ikke systematisk registrert. 
 
På bakgrunn av dette gis delområdet middels verdi.  

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret Ubetydelig 
endring 

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

 

Plankonsept 

                                ▲ 

Begrunnelse: 

Fiskarfagskolen foreslås regulert med hensynssone. Konseptet medfører ikke vesentlige 
endringer ellers for delområdet. 
 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 – – – – – –  – – – – 

 
Plankonsept 

                                                  ▲ 

Ubetydelig miljøskade for delområdet (0). 

5.2.4 Delområde KM07: Rådhusplassen 

Delområdet omfatter Rådhusplassen med offentlig bebyggelse. 

Tabell 11 Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde KM07 

Verdivurdering: Delområde KM07 Rådhusplassen 
Registreringskategori: Annet kulturmiljø 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                         ▲                     
Kort beskrivelse med verdibegrunnelse:  
Dagens Rådhusplass er bare delvis anlagt i tråd med BSRs planer for en sentral festplass. Flere 
enkeltbygninger, som Rådhuset og Turnhallen, representer viktige kulturminneverdier. Innenfor området 
ligger også den statlig listeførte telefonkiosken. 
 
På bakgrunn av dette gis delområdet stor verdi.  

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret Ubetydelig 
endring 

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

 

Plankonsept 

                                ▲ 

Begrunnelse: 

Det pågår en parallell prosess med planlegging av Rådhusplassen. Ut fra mitt kjennskap til 
prosjektet, vurderer jeg påvirkningen som forringet. 
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Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 – – – – – –  – – – – 

 
Plankonsept 

                                                  ▲ 

Betydelig miljøskade for delområdet (--). 

5.2.5 Delområde KM08: Storgata (BSRs murtvangstrøk) 

Området omfatter BSR-planens forretningsstrøk med murtvang. 

Tabell 12 Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde KM08 

Verdivurdering: Delområde KM08 Storgata (BSRs murtvangstrøk) 
Registreringskategori: Kulturmiljø i tettbygd strøk 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                                              ▲ 
Kort beskrivelse med verdibegrunnelse:  
Storgata representerer den mest intakte delen av BSRs planlagte bebyggelse, med flere viktige 
enkeltbygninger. 
 
På bakgrunn av dette gis delområdet svært stor verdi.  

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret Ubetydelig 
endring 

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

 

Plankonsept 

                                 ▲ 

Begrunnelse: 

Konseptet legger opp til å videreføre og forsterke opprinnelig material- og fargebruk. Dette vil 
synliggjøre strøkets særegne karakter. Samtidig åpnes det for å heve mange av bygningene i 
delområdet med én etasje. De fleste av de bygningene som er trukket frem som spesielt 
viktige i DIVE-analysen er unntatt fra dette. Samlet påvirkning vurderes å være ubetydelig. 
 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 – – – – – –  – – – – 

 
Plankonsept 

                                                  ▲  

Ubetydelig miljøskade for delområdet (0). 

 

5.2.6 Delområde KM09: Honningsvåg kirke 

Delområdet omfatter kirken og kirkegården. 

Tabell 13 Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde KM09 

Verdivurdering: Delområde KM09 Honningsvåg kirke 
Registreringskategori: Andre kulturmiljø 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                                              
Kort beskrivelse med verdibegrunnelse:  
Kirken er Honningsvågs eldste bygning, og den eneste som overlevde 2. verdenskrig. Den er statlig listeført. 
 
På bakgrunn av dette gis delområdet svært stor verdi.  

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret Ubetydelig 
endring 

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 
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Plankonsept 

                                ▲ 

Begrunnelse: 

Kirke og kirkegård reguleres med hensynssone, og aksen mot Rådhusplassen opprettholdes. 
 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 – – – – – –  – – – – 

 
Plankonsept 

                                                  ▲ 

Ubetydelig miljøskade for delområdet (0). 

 

 Sammenstilling av konsekvenser for delområdene 

Tabell 14 Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens for hvert delområde 

  Fagtema: Kulturmiljø 

Delområder Sted Verdi Plankonsept 

KM01 Honningsvåg (BSR) Stor 0 

KM02 Storbukt (BSR) Middels - 

KM03 NB!-området Honningsvåg sentrum Stor - 

KM04 Brødrene Isaksens Patentslipp A/S Svært stor 0 

KM05 Fiskernes Servicestasjon Svært stor 0 

KM06 Klubben Middels 0 

KM07 Rådhusplassen Stor -- 

KM08 Storgata (BSRs murtvangstrøk) Svært stor 0 

KM09 Honningsvåg kirke Svært stor 0 
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6 Anbefalinger («avbøtende tiltak) 

 Overordnede anbefalinger 

• Den overordnede strukturen bør beholdes, dvs. gater, veier, plasser og akser som den 
mellom festplassen og kirken 

• Soneinndelingen er også en viktig del av BSR-planen for Honningsvåg og har stor verdi. Det 
er viktig at soneinndelingen fremdeles er lesbar i bybildet, dvs. at materialbruk, farger, 
volumer og uttrykk i stor grad videreføres. Dette bør ikke være til hinder for transformasjon 
til endret bruk; det viktige er at man beholder det opprinnelige uttrykket. Konkret betyr det 
f.eks. at evt. nybygg i «murbyen» oppføres i mur, mens bolighus i «trebyen» fremdeles bør 
bygges i tre 

• Variasjonen i bebyggelsen i sentrum, eksisterende og evt. ny, lå og ligger i fargebruken, 
først og fremst. Honningsvåg er en fargerik by, og bør fortsatt være det 

• Bør utarbeides veileder om farger, materialbruk, skilting på fasader osv. DIVE-analysen gir 
en del rammer, og veilederen Gjenreist og særpreget (Husbanken, 2007) er et svært godt 
utgangspunkt for en slik veileder 

• Prinsippene i veilederen bør være så overordnede at denne kan gjøres gjeldende for et 
større område enn det avsatte NB!-området, og også for den nye bebyggelsen som foreslås 
i planen; dette kan løses ved å regulere inn en hensynssone og knytte en bestemmelse om 
veilederen til denne 

• Forskjellen mellom BSRs opprinnelige planforslag og den endelig vedtatte 
gjenreisningsplanen kan gi et visst handlingsrom for fortetting i sentrum, på nevnte 
forutsetninger 

• Plankonseptet legger opp til at store deler av sentrumsbebyggelsen kan heves med én 
etasje. Enkeltbygninger i Storgata som er trukket frem som spesielt viktige i DIVE-analysen, 
bør vurderes unntatt fra dette. Det gjelder f. eks. Telegrafen (Storgata 2) og Kraftlaget 
(Storgata 5) 

• Gjenreisningsplanen la opp til et torg ved den nåværende taxistasjonen. Det fungerer ikke i 
dag etter hensikten, og bør ses nærmere på i det videre planarbeidet 

• Det bør være mulig å se på «Festplassen» (Rådhusplassen) med friske øyne, jf. divergensen 
mellom BSRs regulerte plass og det som faktisk ble bygd. Aksen mellom plassen og 
Honningsvåg kirke bør videreføres, og det er knyttet betydelig verneverdi til f. eks. 
Turnhallen og Rådhuset. Den røde telefonkiosken er statlig listeført («fredet») 

• Ny bebyggelse ved Rådhusplassen bør utnytte noen av de samme grepene som lå til grunn 
for gjenreisningsperiodens grunnkonsept og offentlige arkitektur. Dvs. søke å bryte ned et 
ellers stort volum ved å legge ulike funksjoner til ulike bygningskropper, markere 
sammenbygninger og inngangsparti tydelig i fasaden gjennom materialbruk et., og gjerne 
male fasader i to farger eller sette dem opp med ulike typer materialer 

• Fredete bygninger og anlegg bør reguleres med hensynssone H730, og det er viktig at de får 
et visst rom rundt seg. Dette gjelder Brødene Isaksens Patenslipp i Storbukt, 
Servicestasjonene, Honningsvåg kirke og telefonkiosken ved Rådhusplassen 

• NB-området bør reguleres med hensynssone H570 
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7 Usikkerhet 

 Usikkerhet ved utredningen 

Det er både fordeler og ulemper ved å utrede konsekvensene av et plankonsept, fremfor et ferdig 
planforslag. Det gir rom for at kulturminnehensyn i større grad enn vanlig kan være en premissgiver for 
planforslaget, men medfører også at vurderingen av konsekvens er noe mer usikker og generell enn i andre 
tilfeller. Derfor er det også lagt større vekt enn vanlig på å gi konkrete anbefalinger til videre planlegging, dvs. 
det som ellers ville ha vært betegnet som «avbøtende tiltak». 

Videre er det knyttet usikkerhet til at det pågår flere parallelle utbyggingsprosesser innenfor planområdet. 
Prosjektene er på ulike stadier i løpet, og arbeidet med områdeplanen koordineres fortløpende, uten at 
samordningen skal forsinke behandling av planen. Det dreier seg bla. om opprustning eller nybygg av 
svømmehall, samt omsorgsboliger i regi av Husbanken. 
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