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1 Sammendrag
Nordkappmuseet har i flere år søkt å finne egnede lokaler for sin virksomhet, særlig etter

etableringen av det konsoliderte museet Museene for kystkultur og gjenreisning IKS. Gjennom

kommunens erverv av eiendommen Holmen 1 vil Nordkappmuseet flyttes hit. På grunn av kravet om

universell utforming og rullestoladkomst må den eksisterende bygningen gis et tilbygg for heis og

nytt hovedtrapperom. Tilbygget går inn på området nord for Holmen 1, i dag regulert til park. Denne

endringen medfører at det fremmes detaljreguleringsplan for Holmen 1 og plassen nordenfor.

Planforslaget endrer ingen ytre forhold i området ut over å legge til rette for tilbygget.

2 Bakgrunn

2.1 Hensikten med planen
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for tilbygg til det eksisterende Nordeabygget for

ominnredning og bruk for Nordkappmuseet.

Nordkappmuseet har vokst ut av eksisterende lokaler i Nordkapphuset i Honningsvåg. 3 alternativer

ble i mars 2012 vurdert for ny etablering av museet:

Ombygging av eksisterende lokaler i Nordkapphuset, Fiskeriveien 4

Etablering i de fredede "servicebryggene" i indre havn

Flytting til Nordeabygget, Holmen 1.

Det ble konkludert med videre planlegging av Nordeabygget for nytt museum som skal inneholde

disse funksjonene: faste basisutstillinger, skiftende utstillinger magasinsrom, verksted, rekvisitalager,

kontorplasser, resepsjon, møterom, spiserom, garderober og toaletter.

Museet har, sammen med Nordkapp kommune, utarbeidet et skisseprosjekt for flytting til

Nordeabygget, Holmen 1, utarbeidet av BOARCH arkitekter a.s, datert 07.12.2012.

Nordeabygget ligger sentralt i Honningsvåg, oppført i 1983 for Fiskernes Bank. Bygningen har inntil

nylig vært benyttet av Nordea, som har lagt ned sin filial i Honningsvåg og flyttet ut av lokalene.

Fiskeridirektoratet leier kontorlokaler i 1. etg. av Nordea (framleie). Nordkapp kommunen kjøpte

eiendommen våren 2013.

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Denne planen er utarbeidet av BOARCH arkitekter a.s etter oppdrag fra Nordkapp kommune.

Planen omfatter følgende eiendommer

Holmen 1, g.nr. 8 b.nr. 175

Del av gnr. 8, bnr. 170

Del av Holmen, gnr. 8, bnr. 151

Eier

Nordkapp kommune

Nordkapp kommune

Nordkapp kommune
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2.3 Tidligere vedtak i saken
Det er ikke tidligere fremmet forslag til detaljregulering av planområdet.

2.4 Utbyggingsavtaler
Det er foreløpig ikke inngått utbyggingsavtale for byggeprosjektet.

2.5 Krav om konsekvensutredning?
Kommunen har i møte ..... avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning:

«Begrunnelse:

Forslag til detaljregulering kommer inn under forskriftenes § 3 d) fordi forslaget innebærer

endring av overordnet plan og forslaget skal så vurderes etter forskriftenes § 4. Nybygg innen

planen er imidlertid for lite til å berøres av forskriftenes § 4, vedlegg I, Al, og også for lite til å

berøres av vedlegg II, Al. Det kreves derfor ikke konsekvensutredning.»

3 Planprosessen

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. Planprogram
Varsel om oppstart av planarbeid ble annonsert i Finnmark Dagblad og Finnmarksposten 31.10.2013.

Det ble også utsendt brev 28.10.2013 til berørte parter, naboer og offentlige instanser. Det ble angitt

frist for kommentarer til 25.11.2013.

Det har vært flere kontakter mellom planlegger og Nordkapp kommune og også med

Nordkappmuseet underveis i utarbeidelsen av planforslaget.

4 Planstatus og rammebetingelser

4.1 Overordnede planer
Kommuneplanen:

Kommunedelplaner: Reguleringsplan for bysentret i Honningsvåg, vedtatt 31.05.1997.

Andre føringer: Nasjonale kulturhistoriske bymiljøer, Byen Honningsvåg. (NB!-registeret, se

pkt. 5.5 nedenfor.)

Reguleringsplan for Honningsvåg, godkjent av Honningsvåg Bygningsråd

15.01.1947, stadfestet 1948, utarbeidet av BSR.

4.2 Gjeldende reguleringsplaner
Reguleringsplan for bysentret i Honningsvåg, vedtatt 31.05.1997. Plan ID 1997004.
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Gjeldende reguleringsplan.

4.3 Tilgrensende planer

Pågående planarbeid:

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

5.1 Beliggenhet
Holmen 1 ligger sentralt i Honningsvåg sentrum, nær hurtigrutekaien.

Holmen 1 lokalisering i Honningsvåg sentrum
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Nordkappmuseet planlegges flyttet fra Nordkapphuset til Holmen.

vteneUtti

Nordeabygget, Holmen 1. Hurtigruten ved kai. Foto Anette G. Horn, januar 2011
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41. =
Hurtigruten ved kai. Holmen 1 midt i bildet. Foto: Anette G. Horn, jan. 2011.

lom

insfam

Plassen nord for Holmen 1 sett østover langs Sjøgata og kaifronten. Foto Gisle Jakhelln, nov. 2012.

Holmen 1, Nordeabygget, ligger mellom gaten Holmen og kaikanten. Adkomsten til Holmen 1 er fra

Holmen. Plassen nord for Holmen 1 grenser mot Sjøgata i nord og kaien østenfor.
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5.2 Avgrensning og størrelse på planområdet
Planområdet avgrenses av Holmen i vest, Sjøgata i nord og havnebassenget i øst. Mot syd grenser

området mot eiendomsgrensen for gnr. 8 bnr. 170.

Planområdet er på 1,50 daa.

Avgrensning av planområdet.

5.3 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Planområdet er i dag torg (regulert til park) og forretningsbygg med tilstøtende fortau mot Holmen,

dessuten kaifront mot havnebassenget. Hurtigruten legger til kai syd for planområdet.

5.4 Stedets karakter
Struktur og estetikk/ byform

Holmen 1, Nordeabygget, ligger i forlengelsen av forretningsbebyggelsen i sentrum ut mot

hurtigrutekaien. Kaiområdet har bebyggelse med tilknytning til havneaktivitetene. Mot sentrum, mot

nord, er det mer rene forretningsbygg og forretningsbygg kombinert med boliger.

Eksisterende bebyggelse

Den bestående bygningen er oppført i 1983 og er et godt eksempel på 1980-tallets arkitektur.

5.5 Landskap
Topografi og landskap

Tomten er flat, som del av kaiområdet.

Solforhold

Det er gode solforhold i alle retninger.

Lokalklima

Side 11 av 27



Planområdet er ikke spesielt utsatt for vind, og ligger noe skjermet for de sterkeste vindene fra

vestsektoren.

• Estetisk og kulturell verdi

Holmen 1, Nordeabygget, er et godt eksempel på 1980-tallets arkitektur. Fasadene er utformet med

en veksling mellom lyse, tette betongflater og åpne, mørke vindusfelt og mørke metallplater.

Karakteristisk er også de knekkede takflatene med mørk båndtekking som går over i metallfasadene.

Bygningen følger reguleringsplanen fra 1997. Denne er basert på reguleringsplanen fra 1947,

utarbeidet av BSR.

5.6 Kulturminner og kulturmiljø
Honningsvåg sentrum er medtatt i Riksantikvarens Nasjonale kulturhistoriske bymiljøer, «NB!-

registeret». Tiltak som ligger innenfor NB! området og BSR er av kulturvernmyndighetene sett på

som viktige områder og som det må vises særlige hensyn til i forbindelse med utbygginger/tilbygg,

planer og nybygg.

NB!- registeret er en database drevet av Riksantikvaren. (Se http://nb.ra.no/nb/om_nb.jsf.)

Registeret gir en oversikt over områder som det knytter seg nasjonale kulturminne- og

kulturmiljøinteresser til i ti norske byer og tettsteder med bystruktur. NB!-registeret angir områder

hvor det må vises særlige hensyn i forbindelse med videre forvaltning og utvikling. Det innebærer

ikke formelt vern at et kulturmiljø er med i NB!-registeret, men det gir et grunnlag for angivelse av

nye hensynsoner iht. plan- og bygningsloven. Områdene kan også gi grunnlag for innsigelse ved nye

arealplaner.

BSR, Brente Steders Regulering, utarbeidet planer fra 1940 til 1950 for oppbygging av byer ødelagt

under 2. verdenskrig.

På plassen nord for Holmen 1 står skulpturen Boreas (Nordenvinden), laget av Erling Saatvedt 1971.

./.,
...- '1,;"

...!, , ,..-,. ,,.:

›.'` '
''..,,. i.

400 200 0 Meter
- .7-

Markering av området i Honningsvåg som inngår i NB!-registret
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Utsnitt av reguleringsplan for Honningsvåg, godkjent av Honningsvåg Bygningsråd 15.01.1947, stadfestet 1948, utarbeidet

av BSR.

5.7 Naturverdier
Planområdet omfatter, i tillegg til den bestående bygning, også et område regulert til park. Her er

imidlertid bare fast dekke, ikke noe grøntareal. Området ligger inne i bysentrum med utsikt til

havnen.

5.8 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder
Plassen nord for Nordeabygget er åpen mot kaiområdet og havnen. Her kan det være et fint

oppholdssted.

5.9 Landbruk
Ikke relevant

5.10 Trafikkforhold
Kjøreatkomst

Biladkomst til Holmen 1 er fra Holmen. Plassen nordenfor har også adkomst fra Sjøgata.

Vegsystem

Holmen er adkomstvei til hurtigrutekaien. Her er ikke gjennomgangstrafikk. Sjøgata nordenfor går

parallelt med havnen østover. Storgata, utenfor planområdet, har gjennomgangstrafikken.

Trafikkmengde
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Hovedtrafikken i Holmen er til hurtigrutekaien og kaibygningene. Det foreligger ikke trafikktellinger

for de tilstøtende gatene.

Ulykkessituasjon

Nordkapp kommune har ikke ulykkesstatistikk for området.

Trafikksikkerhet for myke trafikanter

Det er fortau langs de tilstøtende gater. Det er oppmerkede gangfelt i gatekrysset Holmen/Sjøgata.

Kollektivtilbud

Bussholdeplassen ligger nær krysset Storgata/Øvergata. Det vil bli foretatt en omlegging av bybuss-
holdeplass, men det vil skje i gatene ovenfor havneområdet.

5.11 Barns interesser
Museet er en viktig ressurs i undervisningen. Den sentrale plasseringen er gunstig for god kontakt.

5.12 Sosial infrastruktur

Skolekapasitet

Ikke aktuelt tema.

Barnehagedekning

Ikke aktuelt tema.

5.13 Universell tilgjengelighet
Det er i dag ikke tilgjengelighet for rullestolbrukere. Dette er en av grunnene til at det planlegges

tilbygg og at denne reguleringsplanen fremmes.

5.14 Teknisk infrastruktur
Vann og avløp

Tilknyttet kommunalt nett i tilstøtende gategrunn

Trafo

Trafo for strømlevering ligger i 2. etg. i Holmen 1.

Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m

Det foreligger ingen planer for endring av energitypen for bygningen.

5.15 Grunnforhold
Stabilitetsforhold
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Dagens bygning er fundamentert med peler/sløyer til fjell. Det er for tilbygget forutsatt

fundamentering på eksisterende fylling og at denne består av sprengstein. Grunnforholdene

planlegges undersøkt og vurdert nærmere i forbindelse med byggesaken.

Ledninger

Kart over ledningstraseer er vist over.

Evt. rasfare

Det er ikke rasfare i planområdet.

5.16 Støyforhold
Det er lite støy fra biltrafikk. Her er lite gjennomgangstrafikk. Støy fra skip som ligger ved kai med

hjelpemotor i gang kan gi noe støy.

5.17 Luftforurensing
Ingen spesielle forhold.

5.18 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)
Her er få relevante sikkerhet- eller fareområder.

Havstigning/stormflomnivå 2100 kan forventes til 301 cm fra N N 1954-nivå. Bygget er uten kjeller og

1. etg. ligger på kote +3,1.

Det vises til vedlagt ROS-analyse.

5.19 Næring




5.20 Analyser/ utredninger
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6 Beskrivelse av planforslaget

6.1 Planlagt arealbruk
Området reguleres til museumsformål og samferdselsanlegg.

6.1.1 Reguleringsformål
Sum

Bebyggelse og anlegg

Museum 0,59 daa

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Fortau 0,19

Kai 0,23

Parkerinsplasser 0,25

Torg 0,25 0,91 daa

Totalt 1,50 daa

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål

Bebyggelse og anlegg

6.2.1 Museum
Den eksisterende bankbygningen ominnredes og gis et tilbygg mot nord. For øvrig gjøres ingen

utvendige bygningsmessige endringer.

Reguleringsplan for Holmen 1
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Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

6.2.2 Fortau
Fortauene innen planområdet beholdes som i dag mot Holmen. Mot nord avsluttes fortauet mot

parkeringsplassene.

6.2.3 Torg
Plassen nord for Holmen 1 beholdes som offentlig torg. Skulpturen på plassen beholdes.

6.2.4 Kai
Mot øst, mot sjøen, er området regulert til kai.

6.2.5 Parkeringsplasser
Mot Holmen og mot Sjøgata er det regulert inn henholdsvis 17 og 4 parkeringsplasser.

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming
Situasjonsplan

De nye lokalene for Nordkappmuseet, Holmen 1, har sin hovedinngang på hjørnet mot nord, mot

Holmen. Hurtigrutekaien ligger inntil, sønnenfor bygget.

Personalinngang er i søndre ende av bygget, også mot Holmen. Varelevering kan være her, men kan

også være i det nye tilbygget mot nord for heis og ny hovedtrapp, inngang fra øst.

Li

43!",

Ny plan 1. etg. Nytt trapperom med heis mot nord. BOARCH arkitekter as, desember 2012. Nord mot høyre.

Bebyggelsen

Den eksisterende bygningen ominnredes til museumsformål. Det gjøres ingen endringer utvendig ut

over et tilbygg mot nord for heis og ny hovedtrapp. Tilbygget følger den eksisterende bygningens
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materialbruk og utformingen med lukkede betongflater og sammenhengende vindusfelt. Knekkingen

av takflatene følger også den eksisterende bygningens tema. Tilbygget har ytre mål på 5,7 x 5,2 m.

ULLL ,

,1f

L-ELL,E E LL-LC

Plan 2. etg. Nord mot høyre.
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Plan 3. etg.
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1 •

Fasade vest, mot Holmen. Nytt trappe- og heistårn til venstre. BOARCH arkitekter a.s, februar 2013.

Fasade nord, mot torget, med nytt tilbygg. BOARCH arkitekter a.s, februar 2013.

Fasade øst, mot sjøen. BOARCH arkitekter a.s, februar 2013. Tilbygg til høyre.
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Fasade syd, mot hurtigrutekaien. BOARCH arkitekter a.s, februar 2013.

6.3.1 Bebyggelsens høyde
Reguleringsbestemmelsene gir mulighet for at det kan oppføres tilbygg med maksimal gesimshøyde

som eksisterende bygnings trappetårn.

Skisseprosjektet viser en gesimshøyde som ligger under det eksisterende trappetårnet.

6.3.2 Grad av utnytting
Reguleringsbestemmelsene angir en maksimal utnyttelse på 100 % BYA, beregnet innen område

regulert til museum.

Skisseprosjektet viser et bruttoareal på 80,4 m2 BTA for tilbygget. Dagens museumsbygg er på

1.369,8 m2 BTA, samlet 1.450,2 m2 BTA. Tilbygget er vist med 26,8 m2 BYA. Dagens museumsbygning

har 518 m2 BYA, samlet 545,6 m2 BYA.

6.3.3 Antall arbeidsplasser, antall m2 næringsarealer
Fellesadministrasjonen for Museene for kystkultur og gjenreisning IKS samles i Holmen 1 med 6 faste

kontorplasser. I tillegg blir det plass for 4 temporære kontorplasser.

De nye lokalene vil samle fellesadministrasjonen i tråd med tankene som ligger bak konsolideringen

og bidra til økt samhold og faglig utvikling både for hovedkontoret og hos enhetene i kommunene.

6.3.4 Antall boliger, leilighetsfordeling
Det er ingen boenheter innen planområdet.

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet
Ikke relevant.

6.5 Parkering
Kommunens vedtekter til bygningsloven, sist endret 1986, krever at parkering skal dekkes på egen

tomt med 1 bilplass pr. 50 m2 kontorer. Dette tilsvarer 2 plasser. Det skal også være oppstillingsplass

for motorsykler og sykler på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter. Kommunens vedtektene
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sier imidlertid at «i sentrale deler av store tettbebyggelser kan det treffes bestemmelser om færre

oppstillingsplasser enn nevnt i det foregående når trafikkforholdene på stedet etter sakkyndig

uttalelse tilsier det».

For Nordkappmuseets etablering i Holmen 1 er det vurdert slik at de tilstøtende offentlige

parkeringsplassene fullt ut dekker parkeringsbehovet. Dette er angitt i reguleringsbestemmelsene.

Det er ca. 25 offentlige parkeringsplasser utenfor bygget. De offentlige parkeringsplassene kan

benyttes av besøkende.

Busser vil parkere i gaten.

6.6 Tilknytning til infrastruktur
El, vann- og avløp knyttes til eksisterende nett i tilstøtende gater, se pkt. 5.13 over.

6.7 Trafikkløsning

6.7.1 Kjøreatkomst
Biladkomst er fra tilstøtende gater, Holmen og Sjøgata.

6.7.2 Utforming av veier
Ingen endringer i forhold til dagens situasjon.

6.7.3 Krav til samtidig opparbeidelse
Reguleringsbestemmelsene krever:

Før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal offentlige trafikkområder og

vann/avløp være opparbeidet i henhold til tillatelsen.

Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal uteområder være opparbeidet i

henhold til tillatelsen.

6.7.4 Varelevering
Vil være fra Sjøgata via kaien.

6.7.5 Tilgjengelighet for gående og syklende
Dagens gatenett med fortau gir god adkomst.

6.7.6 Felles atkomstveger, eiendomsforhold

6.8 Planlagte offentlige anlegg

6.9 Miljøoppfølging
Miljøtiltak

Ingen spesielle tiltak.

6.10 Universell utforming
Adkomst for rullestolbrukere vil være gjennom hovedinngangen til nytt heisitrappetårn i tilbygget.

Herfra er det heisadkomst til alle etasjer og med fri adkomst for rullestolbrukere til alle rom innen

bygningen.
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6.11 Uteoppholdsareal
Privat og felles uteoppholdsareal

Arealet nord for bygningen og tilbygget er offentlig plass. Her vil det være sittegrupper og plass til

opphold.

Størrelse, lokalisering, kvalitet på uteoppholdsareal

Plassen nord for Holmen 1 er totalt på 250 m2.

Lekeplasser

Ikke relevant.

Begrunnelse for evt avvik fra vedtekter/normer

Parkering for Nordkappmuseet i Holmen 1, 2 plasser, vil være på de tilstøtende offentlige p-plassene

og ikke på egen grunn. Dette gir vedtektene anledning til ved at det er foretatt en konkret vurdering.

Ivaretakelse av eksisterende og evt. ny vegetasjon

Det er ingen vegetasjon i dag innen området. Det planlegges ikke ny vegetasjon på dette havne-

relaterte området.

Offentlige friområder

Ikke relevant.

Atkomst og tilgjengelighet

Området har åpen adkomst og har full tilgjengelighet.

Sesongbruk

Ingen begrensninger for bruk gjennom året.

Andre uteoppholdsarealer

Plassen nord for Holmen 1 ligger i planområdet.

Krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmelse

Reguleringsbestemmelsene krever at det ved søknad om tillatelse skal sendes inn utomhusplan som

dokumenterer oppfyllelse av gjeldende krav for utbygging.

6.12 Landbruksfaglige vurderinger
Ikke relevant

6.13 Kollektivtilbud
Bussholdeplassen ligger nær krysset Storgata/Øvergata. Det vil bli foretatt en omlegging av

bybussholdeplass, men det vil skje i gatene ovenfor havneområdet.
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6.14 Kulturminner
Planområdet ligger innen Riksantikvarens Nasjonale kulturhistoriske bymiljøer, NB!-område, og BSRs

reguleringsplan fra 1947, se pkt. 5.5 over. Planforslaget anses ikke å være i konflikt med NB!-

området idet tilbygget ligger innenfor området regulert til bebyggelse i BSR-planen.

6.15 Sosial infrastruktur
Ikke relevant.

6.16 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett
Tilknyttes eksisterende anlegg.

6.17 Plan for avfallshenting/ søppelsug
Det er ingen endringer i forhold til dagens situasjon.

6.18 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS
Ingen spesielle tiltak.

6.19 Rekkefølgebestemmelser
Reguleringsbestemmelsene har flere punkter vedr. rekkefølge:

Kommunaltekniske planer som omfatter vei, vann, avløp, gatelys og lekeplasser skal være god-

kjent av kulturvernmyndighet og teknisk etat før det kan gis rammetilletelse.

Før det kan gis igangsettingstillatelse skal det dokumenteres at avtale om tilknytning til fjernvar-

me er inngått, eller det skal være dokumentert alternativ energiløsning.

Plan for tiltak i anleggsfasen, jfr. § 2, skal være godkjent før igangsettingstillatelse.

Før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal offentlige trafikkområder og

vann/avløp være opparbeidet i henhold til tillatelsen.

Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal uteområder være opparbeidet i hen-

hold til tillatelsen.

7 Konsekvensutredning
Det kreves ikke konsekvensutredning for planforslaget. Det vises til pkt. 2.5 foran.

8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget

8.1 Overordnede planer
Området er i gjeldende plan regulert til Forretning, kontor, bank og hotell og Friområde, park. Ved

gjennomføring av planen vil Forretningsområde endres til Museum og Friområde endres til Torg.

Friområdet/torg blir noe større, fra 0,182 daa til 0,249 daa.

8.2 Landskap
Ingen endringer.

8.3 Stedets karakter
Ingen vesentlige endringer. Tilbygget følger uttrykket i den bestående bygningen.
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8.4 Byform og estetikk
Som foregående punkt.

8.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi
Området er ikke fredet, men inngår i NB!-området. Planforslaget endrer ikke på dette.

8.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven
Naturverdier

Området rundt bygningen er havneområde uten grøntområde, bare faste overflater. Denne

situasjonen vil ikke endres.

Biologisk mangfold

Som foregående punkt.

Verdifull vegetasjon

Ingen spesielle arter.

Viltinteresser

Ingen.

Økologiske funksjoner osv

Ingen spesielle forhold ut over at det er en torgfunksjon innen planområdet.

8.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk
Plassen nord for Holmen ler torg. Områdene er åpne for publikum. Planforslaget endrer ikke disse

forholdene.

8.8 Uteområder
Som foregående punkt.

8.9 Trafikkforhold
Veiforhold

Ingen endringer i dagens situasjon.

Trafikkøkning/reduksjon

Utbyggingen vil ikke generere økning i biltrafikk.

Kollektivtilbud

Ingen endringer i dagens situasjon.

8.10 Barns interesser
RPR for barn og planlegging
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Planforslaget imøtekommer ønsket om tilretteleggelse for barn og ungdom gjennom større

tilgjengelighet til museet. Tilretteleggelse for universell utforming er en av hovedgrunnene for

utarbeidelsen av planforslaget. Museet er et viktig besøkssted for skoleklasser og også for barn og

ungdom utenom skoletiden.

8.11 Sosial infrastruktur
Ikke relevant.

8.12 Universell tilgjengelighet
Det vises til pkt. 6.10 foran.

8.13 Energibehov - energiforbruk
Energibehovet er ikke beregnet, men økningen vil være beskjeden og regnes dekket fra bestående

nettstasjon, cfr. pkt 8.16 nedenfor.

8.14 ROS
Her er få relevante sikkerhet- eller fareområder.

Havstigning/stormflomnivå 2100 kan forventes til 301 cm fra NN 1954-nivå. Bygget er uten kjeller og

1. etg. ligger på kote +3,1.

Det vises til vedlagt ROS-analyse.

8.15 Jordressurser/landbruk

8.16 Teknisk infrastruktur
Vann og avløp

Ingen endringer i forhold til dagens system.

Trafo

Holmen 1 får sin forsyning fra nettstasjonen i bygningen. Det regnes ikke med kapasitetsproblemer

for tilbygget til museet.

Annet

8.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen
En utbygging av området vil isolert sett ikke påføre Nordkapp kommune utgifter ut over

opparbeidelse av plassen nord for Holmen 1.

8.18 Konsekvenser for næringsinteresser
Ingen kjente forhold.

8.19 Interessemotsetninger
Ingen kjente forhold. Det er ikke mottatt kommentarer til annonseringen ved oppstart av

planarbeidet hvor det fremkommer interessemotsetninger.
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8.20 Avveining av virkninger
Som del av arbeidet med skisseprosjektet har annen plassering av tilbygget vært utredet. Et

alternativ med plassering av tilbygget syd dagens bygning gav dårligere løsninger for logistikk både

inne i bygningen og utenfor.

9 Innkomne innspill

9.1 Merknader
I forbindelse med annonsering av oppstart planarbeid 31.10.2013 og brev til berørte parter, datert

28.10.2013, er det mottatt kommentarer fra

Fiskeridirektoratet re ion Finnmark, 22.11.2013:

Ingen merknader til planen.

F Ikesmannen i Finnmark, 22.11.2013:

Minner om

Reguleringsplanveileder. Anbefaler at veilederen blir brukt: www. lanle er.no.

Estetikk.

Grad av utnytting. Skal angis.

ROS-analyse: veileder på www. Ikesmannen.no. Radon, skred og stormflo.

Naturmangfoldsloven.

Kvalitetssikring av plankart. SOSI-fil og pdf-fil sendes Kartverket Vadsø:

lanVadso kartverket.no.

Vår kommentar:  Tas til etterretning.

Sametinget, 20.11.2013:

Ingen merknader til planen ut over generelle punkter for inntak i bestemmelsene.

Finnmark Ikeskommune 25.11.2013:

Planfaglig innspill: Generelle kommentarer til planarbeidet generelt. For

konsekvensutredning må det vises til hvilken paragraf i forskriftene som er vurdert.

Inns ill n ere tid b nin svern:

«Bygningen ligger innenfor området for Nasjonale kulturhistoriske bymiljøer (NB! område),

og Brente Steders Regulering (BSR). Tiltak som ligger innenfor NB! området og BSR er av

kulturvernmyndighetene sett på som viktige områder og som det må vises særlige hensyn til i

forbindelse med utbygginger/tilbygg, planer og nybygg.
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Honningsvåg har et bybilde som gjenspeiler gjenreisningstiden i både bebyggelsen og

byplanen. Sentrumsområdene er lite endret og er derfor meget autentisk fra den tiden det

ble bygget opp etter krigen. Forvaltningen av områdene må skje på en slik måte at det ikke

forringer områdets opprinnelige karakter.

I det videre arbeidet med reguleringsplanen må det derfor tas hensyn til den eksisterende

bygningens volum, omkringliggende bygninger, fargevalg, takform og utforming. Spesielt må

det tas hensyn til gjenreisningsbebyggelsen i Honningsvåg sentrum og havn.»

Kulturminnefa li inns ill:

«kjenner ikke til automatisk freda kulturminner innenfor planområdet. Vi har derfor ingen

særskilte merknader til reguleringsplanarbeidet vedrørende arkeologiske kulturminner. Vi

minner imidlertid om aktsomhetsplikten, som bør tas med i reguleringsbestemmelsene.»

Vår kommentar:  Tas til etterretning.

9.2 Annet

10 Avsluttende kommentar

Bodø, 02.01.2014.

Gisle Jakhelln

BOARCH arkitekter a.s
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Nordkapp kommune

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLMEN 1,
HONNINGSVÅG. PLAN ID 2014001

Dato for siste behandling i Utvalg for plansaker den

Vedtatt av kommunestyret i møte den

Under K. Sak nr.

formannskapssekretær

§1 GENERELT

1.0 Formål

Reguleringsplanens skal legge til rette etablering av museum i Holmen 1 og for tilbygg til denne

bygningen for bruk av området som museum.

1.1  Planavgrensning
Det regulerte området er vist med plangrense på plankart sist revidert 02.01.2014 i målestokk

1:500.

1.2 Planområdets arealformål
Området reguleres til følgende formål, jfr plan- og bygningsloven § 12-5:
nr. 1 Bebyggelse og anlegg

Museum

nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Fortau

Torg

Kai

Parkeringsplasser
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§ 2 FELLES BESTEMMELSER

Krav  til ytterligere detaljering

Med søknad om tillatelse skal det sendes inn utomhusplan som dokumenterer oppfyllelse av

gjeldende krav for utbygging.

Støy — støyskjerming
Støygrenser fastsatt i Miljøverndepartementets veileder T-1442 gjelder for området.

Støyfaglig utredning som synliggjør støynivåer ved ulike fasader på bygningen skal utarbeides.

Utredningen skal foreligge ved søknad om rammetillatelse for bebyggelsen.

Krav til innendørs støynivå skal være tilfredsstilt med de krav tii luftskifte som fremkommer av

teknisk forskrift.

Før bygninger tas i bruk skal det foreligge dokumentasjon på at krav til innendørs støynivå er

ivaretatt.

Universell utforming

Uteområder og atkomst til og i bygningen skal ha en universell utforming som sikrer tilgjengelighet

for alle i tråd med teknisk forskrift.

Parkering
De til enhver tid gjeldende parkeringskrav legges til grunn. Någjeldende  krav:  1  biloppstiningspIass

pr. 50 m2 kontordel.

Parkeringen dekkes på de offentlige parkeringsplassene innen planområdet.

Estetikk
Ved utformingen av bebyggelsen skal den estetiske utformingen tillegges stor vekt.

Utformingen skal sees i sammenheng med den tilstøtende bebyggelsen og ta hensyn til disse.

Materialkvaliteten i tilbygget skal være høy.

Tiltak i anleggsfasen
Før igangsetting av bygge- og anleggsarbeider skal det utarbeides en egen plan for anleggsfasen

med tiltak for å minske ulempevirkninger i området med hensyn til anleggstrafikk på offentlige

veier, bilparkering, støv og støy. Støygrenser og varslingsplikt som fastsatt i

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 gjøres

gjeldende.

Plan for håndtering av problemer samt informasjonstiltak skal godkjennes av Teknisk avdeling,

Nordkapp kommune.

Varslingsplikt etter Kulturminneloven

Skulle det under arbeidet i marken komme frem gjenstander eller andre spor som indikerer eldre

tids aktivitet i området, må arbeidet stanses omgående og melding sendes Finnmark

fyikeskommune og Sametinget, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (Kulturminneloven) §

8 andre ledd. Denne rneldeplikten må formidles videre til de som skal utføre arbeidet.

§ 3. OMRÅDER FOR AREALBRUKSFORMÅL

§ 12-5. Nr. 1 Bebyggelse og anlegg

Museum
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Innhold

I områdene kan det oppføres bygninger i tilknytning til museum.

Grad av utnytting

Maksimal utnyttelse er 100 % BYA, beregnet innen område regulert til museum.

Byggehøyder

Innen området kan det oppføres bygninger med maksimal gesimshøyde som eksisterende

bygnings hovedfløy. Trappe- og heishus kan oppføres med maksimal gesimshøyde som

eksisterende trappe- og heishus.

§ 12- 5. Nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Forta u

Fortau er offentlige og skal opparbeides som vist på planen og i henhold til kommunalteknisk
norm.

Torg

Torget skal opparbeides med fast overflate. Det kan etableres sitteplasser og belysnings. Disse skal
gis en høy estetisk utforming.

Kai

Kaidekke og kaifront skal ha samme utførelse og materialbruk som eksisterende kai. Planer skal

godkjennes av Nordkapp Havn KF.

Parkeringsplasser

Kommunaltekniske planer som omfatter vei, vann, avløp, gatelys og skilting skal godkjennes av

kommunens tekniske avdeling.

§ 5 REKKEFØLGEBESTEMMELSER

Kommunaltekniske planer som omfatter vei, vann, avløp og gatelys skal være godkjent av

kommunens tekniske avdeling før det kan gis rammetillatelse.

Plan for tiltak i anleggsfasen, jfr. § 2, skal være godkjent før igangsettingstillatelse.

Før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal offentlige trafikkområder og

vann/avløp være opparbeidet i henhold til tillatelsen.

Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal uteområder være opparbeidet i

henhold til tillatelsen.

02.01.2014 GJ
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Nordkapp kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Sak: Detaljreguleringsplan for Holmen 1, Honningsvåg, Nordkapp kommune

Forfatter: BOARCH arkitekter a.s

Forslagsstiller til planforslag: BOARCH arkitekter a.s

Dato: 03.01.2014

Sammendrag med anbefalinger

Analysen viser at her ikke er spesielle risiki ut over havnivåstigning.

Oppsummerende tabell

Virkning:

Sannsynlighet:

Svært sannsynlig

Sannsynlig

Mindre sannsynlig

Lite sannsynlig

UbetydeligMindre alvorligAlvorligSvært alvorlig

Emnetall etter tabellen under, er satt inn i matrisen i samsvar med vurderingen under.

Det anbefales følgende tiltak: Ingen spesielle tiltak.

Bakgrunn og nøkkelopplysninger

Planen omfatter bare et mindre tilbygg til eksisterende bygning, Holmen 1, sammen med

eksisterende plass nord for bygningen og kaien øst for Holmen 1. Tilbygget inneholder heis- og

trappehus.

Metode

Analysen er basert på plankart datert 02.01.2014 og skisseprosjekt for Holmen 1, Nordkappmuseet,

datert 07.12.2012.

Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er klassifisert

Lite sannsynlig — hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner eller forhold, men det er en

teoretisk sjanse

Mindre sannsynlig- hendelsen kan skje



Sannsynlig — kan skje av og til, mulig periodisk hendelse

Svært sannsynlig — kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig tilstede

Vurdering av uønskede hendelsers alvorlighetsgrad er klassifisert som:
Ubetydelig - Ingen fare for person- eller miljøskader, konsekvenser av systembrudd er uvesentlig
Mindre alvorlig - Få eller små person- eller miljøskader
Alvorlig - Alvorlige, behandlingskrevende person- eller miljøskader, system settes ut av drift over
lengre tid

Svært alvorlig - katastrofer, mange døde eller alvorlig skadde, langvarige/uopprettelige
miljøskader, system settes varig ut av drift

Begrep Frekvens

Svært sannsynlig Men enn en gang hvert år

Sannsynlig Mellom en gang hvert år og en gang hvert 10. år

Mindre sannsynlig Mellom en gang hvert 10.år og en gang hvert 50. år

Lite sannsynlig Mindre enn en gang hvert 50. år

Klassifikasjon med fargekoder

Virkning:

Sannsynlighet:

Svært sannsynlig

Sannsynlig

Mindre sannsynlig

Lite sannsynlig

UbetydeligMindre alvorligAlvorligSvært alvorlig

(Hendelser i rødt felt vurderes først, deretter gult. Det vurderes om utbygging er mulig og det
vurderes hvilke tiltak/endringer av planen som er nødvendig for å redusere risiko til akseptabelt nivå.)

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige

virkninger, krever tiltak.

Uønskede hendelser, virkninger og tiltak

Tabell med mulige uønskede hendelser.  (Når det svares ja i kolonnen Aktuelt, skal sannsynlighet og
alvorlighet av virkning vurderes. Resultatet markeres ved at celle i tabellen vises med riktig fargekode.
Hendelser i rødt felt vurderes først, deretter gult. Det vurderes om utbygging er mulig og det vurderes
hvilke tiltak/endringer av planen som er nødvendig for å redusere risiko til akseptabelt nivå. Det kan
vises til konsulentrapporter med utredninger i kommentarfelt eller i fotnote. Se sjekkliste i
reguleringsveilederen for ytterligere informasjon om tema).
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Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og å ha alvorlige til svært alvorlige

virkninger, krever tiltak. (Forslag til tiltak beskrives i høyre kolonne eller i egne avsnitt)

Hendelse/situasjon
Aktuel.t

Sannsynlig Virkning
Risiko

Kommentar
ja/nei j'a/nei

Natur-, klima og miljøforhold — Er området utsatt for eller kan tiltak i planen medføre risiko for:

Masseras /skred Nei Nei Skrednett viser at det

ikke er faresone her
Snø / isras Nei Som over

Flomras Nei Som over

Elveflom Nei

Tidevannsflom Ja Nei Bygget er uten kjeller.

1. etg. på kote +3,1.

Haystigning/

stormflomnivå 2100 kan

forventes til 301 cm fra

NN 1954-nivå.

Radongass Nei Tilbygg på steinfylling.
Vind Ja Sannsynlig Mindre Nei Ikke skader på stående

alvorlig bygning. Tilbygg vil ikke
gi endringer.

Nedbør Ja Sannsynlig Mindre Nei Som over.

alvorlig

Sårbar flora Nei

Sårbar fauna - fisk Nei

Naturvernområder Nei

Vassdragsområder Nei

Fornminner Nei

Kulturminner Nei

Bygde omgivelser — Kan tiltak i planen få virkninger for:

Veg, bru, Nei

kollektivtransport

Havn, kaianlegg Nei Nei Planen omfatter noe

kai, men ingen endring

fra dagens situasjon.
Sykehus, Nei

omsorgsinstitusjon

Skole barnehage Nei

Tilgjengelighet for Nei

utrykningskjøretøy

Brannslukningsvann Nei

Kraftforsyning Nei

Vannforsyning Nei

Forsvarsområde Nei

Rekreasjonsområder Nei

Forurensningskilder — Berøres planområdet av:

Akutt forurensing Nei

Permanent forurensing Nei

Støv og støy; industri Nei

Støv og støy; trafikk Nei
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Aktuelt Risiko
Hendelse/situasjon Sannsynlig Virkning Kommentar

/neija/nei ja

29. Støy; andre kilder Ja Svært Ubetyd- Nei Noe støy kan komme fra

sannsynlig elig skip med hjelpemotor,
men ikke sterkere støy

enn at dette håndteres

av bygnings-

konstruksjonene.

Forurenset grunn Nei

Høyspentlinje Nei

Risikofylt industri Nei

Avfallsbehandling Nei

Oljekatastrofeområde Nei

Forurensing — Medfører tiltak i planen:

Fare for akutt Nei

forurensing

Støy og støv fra trafikk Nei

Støy og støv fra andre Nei

kilder

Forurensing av sjø Nei

Risikofylt industri Nei

Transport -  Er det risiko for:

Ulykke med farlig gods Nei

Vær/føreforhold Nei

begrenser tilgjengelighet

Ulykke i av- og Nei

påkjørsler

Ulykker med gående - Nei

syklende

Ulykke ved Ja

anleggsgjennomføring

Andre forhold -  Risiko knyttet til tiltak og omgivelser:

Fare for Nei

terror/sabotasje

Regulerte vannmagasin Nei

med usikker is /varierende

vannstand

Fallfare ved naturlige Nei

terrengformasjoner samt

gruver, sjakter og lignende

Andre forhold Nei

Listen er ikke uttømmende.

Ja Enkel byggesak, men

krever sikring av

anleggsområdet.

Litteratur:

Veileder: s stematisk samfunnssikkerhet o beredska s lanle in i kommunene

Veileder for kommunale risiko- o sårbarhetsanal ser

Direktoratet for samfunnssikkerhet
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