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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 Landskapsbilde, og vurderer omfang og 

konsekvenser av utbyggingsalternativet. Konsekvensutredningen gjør greie for konsekvenser av planene for 

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

langsiktige virkninger. 

Avgrensning av fagområde 

Denne rapporten tar for seg konsekvenser for landskapsbildet, og er bygd opp etter fagtemaet, jfr. V712.  

 

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

fagtemaene, som Landskap og Nærmiljø og friluftliv, kan gli over i hverandre, men er i en konsekvensutredning omtalt hver 

for seg.  

 

Fagtema landskapsbilde omhandler landskapets romlige og visuelle egenskaper og hvordan landskapet oppleves som 

fysisk form. Landskapsbilde omfatter alle omgivelsene, fra det tette bylandskap til det uberørte naturlandskap. Denne 

avgrensningen gjelder de fysiske egenskapene til landskapet, mens hvordan folk bruker eller oppfatter det, inngår i 

Nærmiljø og friluftsliv. 

 

Detaljeringen i utredningstemaet tilpasses her slik at aktuelle avbøtende tiltak kan innarbeides i arealbruk og bestemmelser 

hjemlet i plan- og bygningsloven kapittel 12, enten som krav ved søknad om tiltak eller utredningskrav til detaljregulerings-

planer. 

Definisjon av studieområdet (tiltaks- og influensområde) 

Studieområde for landskap omfatter arealet som berøres av de konkrete, fysiske landskapsendringene som planlegges 

eller kan forventes, og øvrige områder utover planområdet hvor endringene påvirker opplevelsen av landskapet. Både nær- 

og fjernvirkninger behandles. Studieområdet deles i tiltaksområde og influensområde. 

 

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 som vist på kartutsnittet under. 
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Figur 1 - Avgrensning av planområde. 

 

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 tre sektorer: 
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Figur 2. Figuren viser planområdet i det store landskapsrommet rundt Magerøysundet. De tre markerte sektorer viser hvor tiltak i planområdet vil få ulik 

synlighet, vurdert på et faglig skjønn.  

I sektor en vurderes synlighet lokalt, innerst i Storbukta. Bare store tiltak her kan bli synlige både vestover mot Kobbhola og 

sørover ut mot Magerøysundet samt nord for Andrevatn. Utredningen bør derfor fastslå et volum / høyde som utløser krav 

om detaljreguleringsplan hvor det gjøres nærmere rede for ønsket byggevolum. 

 
Figur 3. Oversikt over sektor 1 

Sektor to er ikke bebodd og brukes primært til noe næringsareal. Synlighet fra tiltak i planområdet, vurderes derfor å ha 

mindre omfang for folk slik de bruker og oppfatter landskapet. Synlighet fra planområdet mot denne siden utredes derfor 
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ikke nærmere. Mulige avbøtende tiltak, kan vurderes som utredningskrav i detaljreguleringsplaner hvor tiltaket vil virke inn 

på reiseopplevelse ved ankomst til Honningsvåg via E69 og Honningsvågtunnelen. 

 
Figur 4. Oversikt over sektor 2 

I sektor tre er minste avstand fra sentrum i Honningsvåg til motsatt side av Magerøysundet minst 7-8 km. Store tiltak kan 

være synlig på denne avstanden, men samtidig har området på motsatt side liten / ingen bebyggelse. Det foretas derfor en 

avgrensning, hvor tiltakenes synlighet sørover til motsatt side av Magerøysundet og sørøstover til Nordkinn på motsatt side 

av Porsangerfjorden, ikke utredes nærmere her. Eventuelle avbøtende tiltak for synlighet i det større landskapsrommet 

anbefales derfor vurdert ved oppstart av detaljreguleringsplaner med større bygningsvolum- eller høyder og lyse eller på 

andre måter synlige fasader som vender sørover. 

 
Figur 5. Innsyn til sektor 3 
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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 6 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.  
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Metode 

Det foreligger to veiledere for konsekvensutredning av landskap / landskapsbilde: 

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

Landskap omfattes av denne veilederen i sin helhet, og omfatter naturgeografiske forhold, kulturhistorien i landskapet 

og romlige og visuelle kvaliteter. 

• V712 - Konsekvensanalyser, Statens vegvesen 2018 

Veilederen omfatter landskapsbilde. Temaet er definert som ikke-prissatt konsekvens, og representerer «landskapets 

romlige og visuelle egenskaper og hvordan landskapet oppleves som fysisk form».  

Da fagområdet Landskapsbilde er omtalt i Statens vegvesens håndbok V712, og denne ligger til grunn for planprogrammet 

og øvrige konsekvensutredninger, er dette valgt som metode for fagtema Landskapsbilde. 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, jf. figur til høyre fra håndbok V712. 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. For fagtema landskapsbilde er 

det landskapets romlige og visuelle egenskaper med naturlige og menneskeskapte komponenter og elementer. Kunnskap 

samles inn med grunnlag i tilpasset liste hentet fra registreringskategoriene til fagtema landskapsbilde i V712.  

Begrep og definisjoner 

• Landskapstype defineres som et større geografisk område med enhetlig visuelt preg, skapt av enhetlig dominans av 

store landformer og kjennetegnet ved karakteristisk fordeling av landformer, naturstrukturer og andre 

landskapselementer. 

• Landskapsbilde er uttrykk for landskapets romlige- og visuelle egenskaper med naturlige og menneskeskapte 

komponenter og elementer, som særpreger et geografisk område. Dette handler om hvordan landskapet oppleves 

som fysisk form.  

• Landskapskomponenter er hovedstrukturer som store landformer, store vannformer, store vegetasjonsmessige 

sammenhenger og større bystrukturer. 

• Landskapselementer er naturlige eller menneskeskapte objekter eller enheter.  

• Landskapsøkologi inneholder både en landskaps- og en økologisk dimensjon. Landskapsdimensjonen inngår i 

fagtema landskapsbilde, og den økologiske dimensjonen i fagtema naturmangfold. Landskapsbilde fokuserer på 

romlige og visuelle strukturer i landskapet som kan utgjøre viktige (større) sammenhenger, som linjer, korridorer og 

mosaikk. De kan være (særlig) sårbare for fragmentering, eller for dannelse av nye barrierer ved tiltak. 
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Overordnede mål og føringer 

• Den europeiske landskapskonvensjonen (ELK) forplikter Norge til å bedre kunnskapen om egne landskap. I dette 

ligger det å kartlegge landskapet heldekkende og analysere landskapets karakter for å få fram hvilke krefter og trusler 

som fører til endringer. En skal også merke seg de endringene som skjer og planlegge «sterke framtidsrettede tiltak 

som tar sikte på å forbedre, istandsette og skape landskap». 

• Naturmangfoldlovens §3 i) definerer naturmangfold som «biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk 

mangfold, som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning». Virkninger for landskapsmessig 

mangfold behandles under tema landskapsbilde. Geologisk mangfold på landskapsnivå (2-20km²) vurderes under 

fagtema landskapsbilde. Ellers håndteres geologisk mangfold i tema naturmangfold. 

• NiN Landskap er et nasjonalt heldekkende kartleggingssystem på landskapstypenivå. Systemet svarer ut formålet 

med ivaretaking av landskapsmessig mangfold som i naturmangfoldloven er definert som «mangfoldet av 

landskapstyper». NiN Landskap beskriver landskapsvariasjon i Norge, dvs. mangfoldet av landskapstyper.  

• Arkitektur.no er en nasjonal strategi som beskriver ambisjonene for statlig arkitekturpolitikk, der arkitektur omfatter i vid 

forstand alle våre menneskeskapte omgivelser inkl. uterom og landskap. Visjonen er at god arkitektur skal bidra til høy 

livskvalitet, og gi attraktive, funksjonelle og universelt utformede byggverk og omgivelser. God arkitektur skal uttrykke 

felles kultur og identitet.  

• Andre overordnede planer som plan- og bygningsloven, forskrift om konsekvensutredning, fylkesdelplaner, 

interkommunale planer og kommuneplaner kan inneholde relevante føringer. 

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-
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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.   
  

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.   
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Kartlegging 

Eksisterende kunnskap 

Innenfor influensområde er det registrert en tursti i det nasjonale datasettet Turrutebasen (Geonorge). Øvrige ferdselsårer 

innenfor influensområdet, er ikke registrert, men blir brukt videre for å kunne vurdere visuelt omfang. 

 

 
Figur 7 - Tursti fra sentrum via Elvedalen til Storefjell. Kilde: Norgeskart.no. 

 

Nordkapp kommune har kartlagt og verdsatt friluftslivsområder. Disse blir vurdert under utredningstema grønnstruktur – 

barn og unge. 
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Stedsanalyse 

Det er utarbeidet en stedsanalyse i forbindelse med planarbeidet. Denne kartlegger fysiske forhold, forutsetninger og bruk 

av arealer i Honningsvåg. Den omfatter ikke landskapets romlige og visuelle egenskaper og hvordan landskapet oppleves 

som fysisk form. 

Registrering, kartfesting, kategorisering og inndeling i delområder 

Elementer og områder er registrert, kartfestet og kategorisert basert på veilederens registreringskategorier: 

 

Registreringskategorier Forklaring 

Topografiske 

hovedformer 

Landformer og terrengformer. Kystlinjer. 

Større vassdrag, breer, fjordsystemer, skjærgård og sjøområder. 

Storskala- og småskala landskap. Variasjoner i relieff. 

Romlige egenskaper Avgrensninger, strukturer og andre visuelle uttrykk som danner landskapsrom. 

By- og gaterom. 

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Ubrutte sammenhenger fra fjord til fjell, åskammer, fjellrygger, horisontlinjer og strandlinjer. 

Naturpregede områder med tydelige brudd eller overganger i landskapet. 

Særlige naturfenomen og temporære variasjoner i vær og årstidsvekslinger. 

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Fremtredende terrengformasjoner, landemerker og orienteringspunkter. 

Naturminner som geologiske formasjoner eller enkeltstående særpregede trær. 

Vegetasjon Form- og strukturdannende vegetasjon kan være naturlig, kulturpåvirket, eller kulturbetinget. 

Vegetasjonen avtegner seg som mosaikk og mønster i naturlige, kulturpåvirkete eller i rene 

menneskeskapte miljøer. 

Arealbruk Næringsvirksomhet, landbruk, bosetting, transport, annen infrastruktur. 

Byform og arkitektur Bygninger, plasser, parker, gater, og annen bystruktur. 

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

Sammenhengende bebygde områder, gateløp, vegsystem, stisystem, kraftlinjer, jord og 

skogbruksområder, fysiske grenselinjer, alleer, trerekker. 

Menneskeskapte områder med tydelige brudd eller overganger i landskapet. 

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Landemerker, knutepunkt, fremtredende bygninger, tekniske installasjoner, formklipte 

særpregede trær, trær med arkitektonisk betydning. 

 

Deretter er hele planområdet delt inn i enhetlige delområder som er angitt på kart.  

Registrering, kartfesting og kvalitativ vurdering av registreringskategoriene er samlet i neste kapittel - 

konsekvensutredning. 
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Konsekvensutredning 

Verdi 

Særpreget i landskapet ligger her i landskapets hovedform og bebyggelse. Følgelig prioriteres kriterier (aspekter) som 

fanger opp disse situasjonene: 

 
Tabell 1. Verdikriterier i for landskapsbilde, tabell 6-16 i veileder V712 Konsekvensanalyser tilpasset fagtemaet i denne utredningen. 

Aspektet helhet og variasjon samt visuelle kvaliteter, vurderes som del av «totalinntrykk». 

Aspektet arkitektur vurderes sammen med byform og bystruktur. Dette begrunnes med at utredningen tilpasses en 

områdereguleringsplan. Visuelle kvaliteter knyttet til BSR Brente steders regulering o.l. vurderes dermed både som del av 

dette aspektet og dessuten særpreg, samt totalinntrykk. 

«Sjeldenhet / representativitet» samt «prioriterte landskapsområder / forvaltningsprioritet» beskrives eller vurderes ikke. 

Det vises også til artsdatabanken1 sine definisjoner av NiN-landskap som et tema som kan utredes nærmere i 

detaljreguleringsplaner.  

For øvrig omfattes ingen av delområdene av naturmangfoldloven §§35-39 nasjonalparker, landskapsvernområder, 

naturreservater, biotop- eller marine verneområder og heller ikke forskrift om konsekvensutredning §10 b «naturressurser, 

særlig arealer, jord, mineralressurser, vann og biologiske ressurser», med et unntak av havet. For tema landskapsbilde, 

vurderes havet som element som del av aspektet andre kriterier som «visuelle kvaliteter», særpreg og totalinntrykk. 

 

  

 
1 https://artsdatabanken.no/nin/landskap den 23. oktober 2019 
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Verdi for delområdene 

Planområdet har blitt delt inn i 17 delområder med utgangspunkt i hovedform og type bebyggelse. I disse delområdene har 

den visuelle verdien blitt vurdert med grunnlag i kriteriesettet nevnt i metodeavsnittet ovenfor. 

 
Figur 8. Visuell verdi i delområdene 1-8 

Nr Vurdering Verdi 

1 Europavei 69 følger kanten av terrenget nedenfor 

Kobbholtinden og Skipsfjordtinden på den ene siden og 

Første- og Andrevatn på den andre siden som avgrenser 

eidet over til Valen. Områder framstår uten særpreg, 

men med lite skjæringer og lite skade fra veitiltaket ned 

mot vannet. Noen strømlinjer kommer ned og følger / 

krysser E69 nord for delområdet. Totalinntrykket framstår 

som noe redusert. 

Noe verdi + 

2 Delområdet preges av nærings og 

overnattingsbebyggelse (hytter, hotell) som i bilder 

framstår lite skjøttet og bygget i delvis fyllinger fyllinger. 

Delområdet framstår med uten særpreg, ødelagt 

bystruktur og et dårlig visuelt totalinntrykk. 

Uten betydning 0 

3 Området rundt Førstevatn har særpreg med siv rundt 

utløpet av vannet mot Storbukt, men preges elles av 

fyllinger og stor bebyggelse langs Nordkappveien som 

fragmenterer og stedvis ødelegger landskapet. 

Kvalitetene rundt Førstevatn vektlegges, slik at det gis 

noe redusert totalinntrykk. 

Noe verdi + 

4 Området mellom Nordkappveien og Skytterveien / 

Utsikten, preges av karakteristisk tidlig 

Middels verdi ++ 
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Nr Vurdering Verdi 

etterkrigsbebyggelse samt en del innslag av nyere 

bebyggelse i båndstruktur langs kotene. Flere steder 

finnes visuelt verdifulle bergnabber, men området preges 

også av en del fyllinger og arealbruk med varierende 

visuell kvalitet. Delområdet har følgelig særpreg og god 

bystryktur, men stedvis et godt totalinntrykk og andre 

steder noe redusert totalinntrykk. Delområdet vurderes 

som typisk. 

5 Boligfeltet rundt Ringveien har lite særpreg, men en 

enhetlig byform rundt høyden innenfor veien. 

Bebyggelsen har noe reduserte visuelle kvaliteter, slik at 

delområdet framstår med noe redusert totalinntrykk. 

Noe verdi + 

6 Nedenfor Nordkappveien, finnes noe parkeringsareal ved 

den tidligere fergekaien, samt bebyggelse og et 

bilverksted på en fylling i Storbukta. Strandsonen gir 

delområdet særpreg, men arealene preges også av en 

stedvis tilfeldig arealbruk og noe skjemmende utfyllinger. 

Bystrukturen framstår derfor som noe fragmentert, som 

sammen med bebyggelsen tilsier et noe redusert 

totalinntrykk. 

Noe verdi + 

7 Hovedformen er hellende, med en tydelig skrinn og 

erosjonspregete løsmasser. Nord for Skytterveien finnes 

noen rekkehus lengst nord, et hotell og en barnehage. 

Sistnevnte bygg er noe større enn andre bygg i området. 

Ovenfor førstevannveien lengst nord, har området ikke 

blitt bygget ut. Området har lite visuelt særpreg og 

bystrukturen framstår som noe fragmentert slik at 

bebyggelsen sammen med landskapets hovedform gir 

det et noe redusert totalinntrykk. 

Noe verdi + 

8 Hovedform og småform preges av en skrinn vegetasjon i 

stor grad påvirket av vei og fyllinger for boligbebyggelse. 

Boligfeltet langs Skytterveien fremstår som enhetlig med 

mange eneboliger og rekkehus bygd langs kotene og 

vegen, som danner den karakteristiske båndbebyggelsen 

som finnes i Honningsvåg. Delområdet har lite særpreg, 

men det vektlegges en god / typisk bystruktur hvor 

landskap og bebyggelse til sammen gir et godt 

totalinntrykk. 

Middels verdi ++ 

Tabell 2. Vurdering av visuell verdi i delområdene 1-8 
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Figur 9. Delområdene 10-13, samt deler av delområdene 4, 6, 8, 15 og 16. 

Nr Vurdering Verdi 

9 Fiskemottak gir særpreg i nord, men ellers benyttes 

strandsonen her til båtkai / molo og et næringsareal 

lengst i sør. Byformen er noe fragmentert som følge av 

en stedvis rotete arealbruk preget av store, karakterløse 

bygningsvolumer. Landskap og bebyggelse har til 

sammen et noe redusert totalinntrykk. 

Noe verdi + 

10 Bebyggelsen følger hovedformen i delområdet, slik at 

denne fremheves. Det gir området et visuelt særpreg 

med god byform / bystruktur. Selve bebyggelsen har 

vanlige visuelle kvaliteter, men sammen med landskap 

gir den et godt totalinntrykk. 

Middels verdi ++ 

11 Området brukes til næringsaktivitet og kaianlegg langs 

Fiskeriveien. Mye av arealbruken framstår som rotete 

med parkering av biler og tilfeldig plassering av 

gjenstander på næringsareal utenfor bygg og langs 

veien. Denne høye aktiviteten gir derimot området 

stedvis et stort særpreg. Samtidig har området en god 

bystruktur ved ankomsten til Honningsvåg sentrum, for 

eksempel ved Kystverket sine bygninger som styrker 

totalinntrykket. Parkerings- og sidearealene gir et rotete 

inntrykket, men også karakter til området. 

Middels verdi ++ 

12 Den bratte fjellsiden i Storefjells vestside ned mot 

Nordkappveien er karakteristisk med sin skrinne 

vegetasjon, åpne bergfelter og skredfelt med blokkmark. 

Det finnes en liten enebolig med tilhørende liten hage 

Middels verdi ++ 
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Nr Vurdering Verdi 

nederst mot Nordkappveien. Den bratte og skrinne 

skråningen gir et typisk særpreg for landskapsregionen. 

Bystruktur gis ingen karakteristikk. Hovedformen 

vektlegges her siden den vesle eneboligen i liten grad 

beskriver det visuelle inntrykket. 

Tabell 3 Vurdering av visuell verdi i delområdene 10-13 

 
Figur 10. Delområdene 14-18. 

Nr Vurdering Verdi 

13 Den skjermede havnen i Honningsvåg er et karakteristisk 

sted med stort særpreg og der båndbebyggelsen rundt 

vågen danner en særlig god bystruktur. Aktiviteten på 

haven sammen med bebyggelsen tydelig organisert 

rundt den smale strandflaten rundt en av de typiske 

fjordene som skjærer seg inn i Magerøya og neset 

Klubben som rammer inn havnen gir et spesielt godt 

totalinntrykk. 

Stor verdi +++ 

14 Hele delområdet utgjør de karakteristiske skråningene 

nedenfor Storefjell, den vide Elvedalen som munner ut i 

vågen og fjellsiden fram til Vesteraksla. Den 

karakteristiske bebyggelsen bestående av eneboliger fra 

tidlig etterkrigstid gir området et stort særpreg, samt 

nyere leilighetsbygg og boliger i en godt ordnet 

bystruktur. De smale boligveiene gir flere steder området 

et stort særpreg. Samlet gir bebyggelse og landskap 

likevel bare et godt totalinntrykk. 

Middels verdi ++ 
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Nr Vurdering Verdi 

15 Det dominerende skoleanlegget på toppen av 

høydedraget av neset Klubben, gir et stort særpreg. 

Samtidig sprenger bygget bystrukturen og dominerer 

høydedraget fullstendig og skaper slik et dårlig 

totalinntrykk. Bebyggelsen rundt toppen fremstår enkelte 

steder med et godt totalinntrykk, for eksempel i 

Fiskergata. 

Noe verdi + 

16 Gatestrukturen rommer flere sentrale offentlige 

funksjoner som rådhus, brannvesen, skole og kirke. Det 

preges av en rotete og udefinert arealbruk, samtidig som 

området i stor grad samsvarer med løsningen som ble 

regulert i Brente steders regulering. De bevarte åpne 

plassene gir området særpreg. Bystrukturen vurderes 

som åpen, stedvis glissen og bruken til bilparkering 

dominerer arealer tiltenkt torg og festplass. Den dårlige 

utføringen av området, gir bebyggelse og landskap et 

dårlig visuelt totalinntrykk. 

Noe verdi + 

17 Det nederste området karakteriseres av de to vågene 

Menesbygga og ytterst rundt Laksefjordgata. Området 

rundt østsiden av Pynten framstår som visuelt rotete på 

grunn av uklar arealbruk. Odden ut fra Menesgata deler 

området i to enhetlige områder med lite særpreg, men en 

god bystruktur. Fotballbanen bidrar til en noe fragmentert 

bystruktur og et noe redusert totalinntrykk fordi den har 

blitt lagt på et for trangt areal som definerer 

hovedformen. 

Noe verdi + 

Tabell 4 Vurdering av visuell verdi i delområdene 14-18 

 
Figur 11. Utsnitt som viser festplassen i Brente steders regulering for Honningsvåg. 

Planområdet kan ha visuelt verdifull geologi og vegetasjon, se usikkerhet nedenfor. 
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Omfang 

Det har blitt utarbeidet en enkel volumstudie som viser tiltaket i hele planområdet. Nedenfor vurderes omfang for 

landskapsbilde basert på utvalgte bilder fra modellen. Omfanget beskrives så innenfor delområdene, med grunnlag i 

kriteriesettet ovenfor. 

 
Figur 12 Tiltaket vises med oransje farge og hvert bilde er nummerert i samsvar med oversikten. 

Delområde #1, 2, 3, 7, 9-12 

Ingen tiltak, dvs. ingen omfang. 

Delområde #4 

 
Figur 13. Utsnitt #3 
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Figur 14. Utsnitt #4 

Landskapsinngrep og forankring: Tiltaket fyller inn og utnytter en markant topp til bebyggelse. Dette fremhever 

landskapsformen og det foreslås tiltak som har god forankring i denne terrengformen.  

Skala: Det foreslås forholdsvis store volum som dominerer toppen noe, mens tiltaket langs Nordkappveien utnytter skalaen 

på en god måte. Samlet forringer tiltaket landskapets skala noe. 

 

Delområde #5 

 
Figur 15. Utsnitt #1. 

Landskapsinngrep og forankring: Tiltaket er noe løsrevet fra sammenhengen og medfører derfor noe fragmentering av 

byformen. Det vil også skape skjemmende terrenginngrep, slik at landskapet blir forringet. 

Skala: Det store tiltaket dominerer noe over den ledige tomten, slik at det blir noe forringet. 
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Delområde #6 

 
Figur 16. Utsnitt #2 

Landskapsinngrep og forankring: Den nedlagte fergekaien med parkering vil bli satt i stand, slik at tiltaket på den måten 

forbedrer forringet landskap. 

Skala: Tiltaket dominerer noe over landskapets skala ved at det foreslås et stort, sammenbygget tiltak. De enkelte 

volumene har en god tilpasning til skalaen. Det gir et noe forringet landskap. 

 

Delområde #8 

 
Figur 17. Utsnitt #5 

Landskapsinngrep og forankring: Tiltaket viderefører utbyggingen i Solbakken og forsterker og forbedrer på denne måten 

landskapets hovedform. 

Skala: Det sammensette tiltaket dominerer landskapet holdt sammen med eksisterende bebyggelsesstruktur. Dette 

forringer landskapet noe. 
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Delområde #13 

 

 

Figur 18. Utsnitt #6 

 

 
Figur 19. Utsnitt #10 
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Figur 20. Utsnitt #11 

Landskapsinngrep og forankring: Tiltaket har blitt svært godt tilpasset både hovedformen med båndbebyggelsen som 

følger kotene og medfører også lite fragmentering av det eksisterende bylandskapet. Ved elvedalen foreslås Elvegata 6C 

erstattet med ny bebyggelse som åpner opp elvedalen ned mot bukten. Tiltaket tilfører på denne måten en relativt stor 

bebyggelse og setter samtidig i stand et stedvis forringet landskap. Tiltaket medfører derfor en forbedring. 

Skala: Volumene har blitt godt tilpasset eksisterende utbygging og organisert slik at de framhever hovedformene i 

landskapet. På denne måte utfylles eksisterende utbygging, noe som forbedrer kvaliteten i måten denne har blitt organisert 

på. 

 

Delområde #14 

 
Figur 21. Utsnitt #7 
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Landskapsinngrep og forankring: Tiltaket inneholder flere bygg i grensen av delområdet som en utviding av byggene ved 

sjøen. Tiltaket er godt tilpasset byformen og medfører derfor ikke skjemmende inngrep. Det vil følgelig være en ubetydelig 

endring. 

Skala: Tiltakets skala skiller seg fra eksisterende bebyggelse i delområdet ved at det tilpasses eksisterende bebyggelse 

langs Storgata. På denne måten dominerer det over landskapets skala, slik at landskapet oppleves som forringet. 

Delområde #15 

 
Figur 22. Utsnitt #8 

Landskapsinngrep og forankring: Tiltaket har blitt godt tilpasset bystrukturen og medfører følge verken fragmentering eller 

skjemmende inngrep, noe som tilsier en ubetydelig endring. 

Skala: Tiltakets skala dominerer over landskapets skala, slik at landskapet forringes. 
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Delområde #16 

 

 

Figur 23. Utsnitt #9 

Landskapsinngrep og forankring: Tiltaket har blitt godt tilpasset bystrukturen og medfører ingen fragmentering eller 

skjemmende inngrep, noe som tilsier en ubetydelig endring. 

Skala: Tiltakets skala dominerer over landskapets skala, slik at landskapet forringes. 

Delområde #17 

Figur 24. Utsnitt #12 
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Figur 25. Utsnitt #13 

 

 
Figur 26. Utsnitt #14 
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Figur 27. Utsnitt #15 

Landskapsinngrep og forankring: Tiltaket vil sette i stand det ødelagte arealet på Pynten og innfylling av tomter ved 

Menesgata. Tiltaket ytterst mot neset ved fotballbanen, medfører noe skjemmende inngrep fordi hovedformen er sårbar her 

slik som for fotballbanen (se verdi). Samlet er tiltaket godt tilpasset, men stedvis skjemmende, slik at landskapet forringes 

noe. 

Skala: Tiltaket ytterst på neset fra i Menesgata, dominerer landskapet her på samme måten som fotballbanen. På Pynten 

tilpasses tiltaket landskapets skala, slik de øvrige innfyllingsprosjektene også gjør. Samlet medfører tiltaket at landskapet 

forringes noe fordi deler av tiltaket kan tilpasses skalaen bedre. 

 

 

Omfangskriterier som utredes i fagtema landskapsbilde, har blitt tilpasset de to temaene som planprogrammet ønsker 

undersøkt: 

• Fortetting 

• Bygningshøyde 

Det undersøkes om forslag til fortetning, herunder hvordan ombygging (transformasjon) og utfylling (infill) forankres i 

landskapet. Nødvendige landskapsinngrep, vurderes derfor sammen med fragmentering for å undersøke tiltakets 

forankring. I vurderingen legges det vekt på direkte inngrep og nærføring eller barrierevirkninger. 

Bygningshøyde undersøkes innenfor kriteriet skala, hvor tiltakets ytre volum holdt sammen med landskapets hovedform 

undersøkes. Synlige tiltak med stor fjernvirkning, dominerer landskapets skala. 

Tiltakets påvirkning Landskapsinngrep og forankring Skala 

Ødelagt / sterkt forringet Tiltaket medfører svært 

skjemmende inngrep eller 

fragmenterer byformen sterkt. 

Tiltaket dominerer i stor grad over 

landskapets skala 

Forringet Tiltaket medfører skjemmende 

inngrep eller fragmenterer 

byformen. 

Tiltaket dominerer over landskapets 

skala. 
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Noe forringet Tiltaket medfører noe skjemmende 

inngrep eller noe fragmentering av 

byformen. 

Tiltaket dominerer noe over 

landskapets skala. 

Ubetydelig endring Tiltaket medfører ikke skjemmende 

inngrep eller lite fragmentering av 

byformen. 

Tiltaket er tilpasset skalaen i 

landskapet, eller er underordnet denne. 

Forbedring Tiltaket medfører istandsetting av 

ødelagt/sterkt forringet landskap. 

Tiltaket har en god tilpasning til skalaen 

i landskapet, eller framhever denne. 

Tabell 5. Tilpassede omfangskriterier basert på tabell 6-16 i V712 Konsekvensanalyser 

Kriteriene har blitt avgrenset slik 

• Lokalisering av aktuell arealbruk vurderes ikke fordi den besluttes gjennom kommuneplanens arealdel. 

• Helhetlig arkitektonisk utforming, herunder estetiske tilpasninger av byrom og landskap, undersøkes ikke fordi tiltaket 

vises med enkle 3D-modeller. 

• Kriteriet linjeføring vurderes ikke siden utredningen omfatter tiltak som foreslås regulert i en områdereguleringsplan 

med mulig tilpasninger og fortetting og ikke et større veitiltak. Endringer i veilinje, vurderes innenfor kriteriet 

landskapsinngrep og forankring, men tiltakets romkurve vurderes ikke. 

Det gir et samlet grunnlag for å vurdere hvordan tiltaket endrer landskapets visuelle karakter. 

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

identifiseres. 

Nr Landskapsinngrep og 

forankring 

Skala Samlet omfang 

1 Ingen Ingen Ingen 

2 Ingen Ingen Ingen 

3 Ingen Ingen Ingen 

4 Forbedres Noe forringet Noe forringet 

5 Forringet Noe forringet Forringet 

6 Forbedres Noe forringet Noe forringet 

7 Ingen Ingen Ingen 

8 Forbedrer Noe forringet Noe forringet 

9 Ingen Ingen Ingen 

10 Ingen Ingen Ingen 

11 Ingen Ingen Ingen 

12 Ingen Ingen Ingen 

13 Forbedres Forbedres Forbedres 

14 Ubetydelig Forringet Forringet 

15 Ubetydelig Forringes Forringes 

16 Ubetydelig Forringes Forringes 

17 Forringes noe Forringes noe Forringes noe 
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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 28. Konsekvensene framkommer ved å holde grad av verdi sammen med grad av påvirkning. V712 figur 6-6. 

 
Figur 29. Konsekvensgrad for miljøskade eller miljøgevinst (verdiforbedring). V712 tabell 6-3. 
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Gjennomgående spriker vurderingene negativt for tiltakets skala, som derfor foreslås gjennomgått ved beslutning av hvilke 

tiltak som skal reguleres. 

Nr Verdi Samlet omfang Konsekvens 

1 Noe verdi + Ingen Ingen 

2 Uten betydning 0 Ingen Ingen 

3 Noe verdi + Ingen Ingen 

4 Middels verdi ++ Noe forringet Noe miljøskade - 

5 Noe verdi + Forringet Noe miljøskade - 

6 Noe verdi + Noe forringet Noe miljøskade - 

7 Noe verdi + Ingen Ingen 

8 Middels verdi ++ Noe forringet Noe miljøskade - 

9 Noe verdi + Ingen Ingen 

10 Middels verdi ++ Ingen Ingen 

11 Middels verdi ++ Ingen Ingen 

12 Middels verdi ++ Ingen Ingen 

13 Stor verdi +++ Forbedres Betydelig miljøforbedring ++ 

14 Middels verdi ++ Forringet Betydelig miljøskade -- 

15 Noe verdi + Forringes Noe miljøskade - 

16 Noe verdi + Forringes Noe miljøskade - 

17 Noe verdi + Forringes noe Noe miljøskade - 

Figur 30 

• Delområde 1-3, 7, 10-13: Ingen konsekvens. 

• Delområde 4: I hovedsak har tiltaket blitt godt tilpasset landskapet, men tiltakets skala ved utsikten forringer 

landskapet noe, slik at det medfører noe miljøskade for landskapsbilde. 

• Delområde 5: Både tilpasning til terreng og skala medfører at landskapskarakteren forringes. Men den lave verdien, 

tilsier at dette bare medfører noe miljøskade. 

• Delområde 6: Tiltaket medfører i utgangspunkt forbedring av arealet, men tiltakets skala dominerer for mye, slik at det 

medfører noe miljøskade. 

• Delområde 8: Tiltaket styrker hovedformen og eksisterende bystruktur i Solbakken, men tiltakets skala dominerer for 

mye, slik at det medfører noe miljøskade. 

• Delområde 13: Fordi delområdet har stor verdi og tiltaket forbedrer innenfor begge kriteriene som vurderes, medfører 

det en betydelig miljøforbedring. 

• Delområde 14: Tiltakets forankres godt, men har en for dominerende skala sammenholdt med den bakenforliggende 

bebyggelsen. Dette medfører betydelig miljøskade. 

• Delområde 15: Tiltaket forankres godt i bystrukturen, men det har en for dominerende skala, slik at det samlet 

medfører noe miljøskade. 

• Delområde 16: Tiltaket forankres godt og skjemmer ikke, men tiltaket dominerer landskapet, slik at det medfører noe 

miljøskade. De visuelle verdiene i BSR-området vurderes som lave, slik at potensialet for forbedring gjennom rett 

skala vil være betydelig. 

• Delområde 17: Tiltaket medfører utbygging flere steder som tilpasses landskapet godt, men noen steder dominerer 

det landskapets skala på en måte som medfører noe miljøskade. 

Usikkerhet 

Nasjonalt referansesystem for landskap peker på at både bergarter gjennomsatt av mørke gabbroer og rustrøde 

serpentinitter, fargerike og godt synlige i det snaue og ofte løsmassefattige landskapet. Lagdelingene er både et særtrekk 

og et blikkfang. Videre kan kombinasjon klima og flere måneder sammenhengende lys enkelte steder gi en usedvanlig 
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frodig vegetasjon. En grundig befaring eller tilbakemeldinger ved høring av et planforslag, kan danne grunnlag for en mer 

dyptgående beskrivelse og verdivurdering her. 

Det kan også være usikkerhet med datagrunnlaget gitt at planområdet eller tilgrensende landskap ikke har vært kartlagt i 

detalj som følge av at slike kartlegginger oftest gjøres i forbindelse med utbygginger. Mindre utbyggingspress, kan derfor 

ha medført færre kartlegginger. Bruk av sjøen er heller ikke kartfestet og inngår følgelig ikke i analysen. 

Det er også noe usikkerhet rundt de visuelle verdiene av de sentrale områdene rundt rådhuset og kirka. De framstår som 

uryddig og dominert av parkering, med lite særpreg sammenlignet med andre steder fra brente steders regulering. 

Delområdet har derimot stort potensiale som kan utnyttes langt bedre. 

Tiltaket 

Generelt foreslås tiltaket flere steder med god tilpasning særlig til den sentrale delen av bystrukturen i Honningsvåg, selv 

om det har til dels store volumer. Tiltaket er derimot vist som en grovmasket volumstudie, laget for hele planområdet. Det 

inneholder ingen opplysninger om utforming og har flere steder for stor skala. Ved en mer detaljert utforming av tiltaket, 

særlig i de områder hvor det påpekes risiko for miljøskade, kan det også lett identifiseres løsninger som gir god tilpasning 

av tiltaket. 

Avbøtende tiltak og hensyn 

Med grunnlag i de funn som har blitt påvist i utredningen ovenfor, anbefales følgende avbøtende tiltak gjennomført i 

detaljreguleringslaner eller som krav til søknad om tiltak. 

Veileder for utforming av gater og byrom 

Tiltakets utforming har ikke blitt utredet og kan på mange steder forbedre endringene av landskapets visuelle kvaliteter. Det 

anbefales derfor utarbeidet en veileder for utforming av gater og byrom, herunder hvordan bygg avsluttes mot byens 

gaterom og særlig utforming av strandsonen. Denne anbefales ferdigstilt som del av områdereguleringsplanen, slik at krav 

basert på veilederen kan hjemles i bestemmelsene. 

Utredningskrav for store og synlige tiltak 

I detaljreguleringsplaner for tiltak innenfor sektor en, anbefales det utarbeidet en synlighetsanalyse eller snitt som grunnlag 

for tiltakets maksimale høyde. Dette gjelder særlig tiltak som blir synlige over eidet til Valan og derfor påvirker hvordan 

ankomsten til Honningsvåg oppleves fra nord. 

I sektor to, vil tiltakets påvirkning på reiseopplevelse ved ankomst til Honningsvåg via E69 og Honningsvågtunnelen være 

av interesse. Her vil tiltakets volum og skala være av mindre betydning, fordi det vil etableres i et avgrenset landskapsrom. 

Tiltakets utforming og henvendelse til ankomsten, vil derimot være viktig å fastslå i detaljreguleringsplaner. 

I sektor tre er minste avstand fra sentrum i Honningsvåg til motsatt side av Magerøysundet minst 7-8 km. Store tiltak kan 

være synlig på denne avstanden, men samtidig har området på motsatt side liten / ingen bebyggelse. Siden denne 

virkningen ikke har blitt undersøkt, foreslås det at særlig store og synlige tiltak som planlegges som landemerker, også 

undersøkes i detaljreguleringsplaner. 

Håndtering av usikkerhet 

For tema det knyttes usikkerhet til, anbefales disse vurdert som del av utredningskrav for detaljreguleringsplaner. Dette 

gjelder særlig visuelle kvaliteter knyttete til: 

• Geologi 

• Vegetasjon 
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Krav til detaljreguleringsplaner 

Det anbefales krav til omforming av volumene på den videregående skolen, slik bygget tilføres visuelle kvaliteter. 

Alternativt foreslås bygget revet og erstattet med et nytt bygg når dette blir aktuelt. 

Det anbefales stilt krav til reparasjoner ved tiltak i strandsonene, særlig hvor eksisterende bygg og parkeringsanlegg har 

blitt bygget på fyllinger ut i sjøen. 

Det anbefales ny bebyggelse på tidligere fergekai, slik at arealbruken kan omdefineres. Det bør vurderes om et slikt tiltak 

vil gi større positive forbedringer enn for eksempel et boligprosjekt som vist i utsnitt #1. 

Krav ved søknad om tiltak 

Krav til utforming basert på en rettleder for gater og byrom, samt hvordan nye eller oppgraderte bygg skal utformes i møtet 

med omgivelsene. 

 

 

 


