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Planbeskrivelse 

Bakgrunn og formål 
Bakgrunn for reguleringen er uholdbare forhold rundt utrykning, renovasjon, brøyting og drift av bo- 
og servicesenteret. Formålet med reguleringen er å bedre fremkommelighet og parkeringsforhold i 
området.  

Planområdet, eksisterende forhold 
Planområdet grenser mot Elvegata og Tokleveien. Eiendommen er i dag regulert til ”Park” i 
Reguleringsplan for Honningsvåg sentrum (1997). Planområdet er vurdert til å være beste løsning på 
trafikkproblemene ved Nordkapp bo- og servicesenter. Alternativet vil være at situasjonen forblir 
uendret.  

 

 
 

 

Forhold til gjeldende planer   
Planområdet inngår i reguleringsplan for Honningsvåg sentrum (1997). I kommuneplanens arealdel 
fra 2002 inngår planområdet i kategorien bebyggelsesområder, kommunesenter.  Den nye 
reguleringsplanen vil erstatte Reguleringsplan for Honningsvåg sentrum for det areal som planen 
omfatter.  

Eiendomsforhold 
Reguleringen omfatter deler av eiendommen gnr 7/41. Grunneier er Nordkapp kommune.  
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Planprosessen 

Innkomne innspill 
Avsender Resymé av innhold Vurdering 
Finnmark Fylkeskommune 
08.01.15 

Finnmark fylkeskommune viser 
til rikspolitiske retningslinjer 
hvor det heter at ved 
omdisponering av arealer som i 
planer er avsatt til fellesareal 
eller friområde som er i bruk 
eller egnet til lek, skal det 
skaffes en fullverdig erstatning. 
FFK ber om å få tilsendt kopi av 
kommunens KU-vurdering og 
størrelsen på arealet som skal 
reguleres. Videre minner FFK 
om at prinsippet om universell 
utforming skal ivaretas til det 
enkelte byggetiltak.    

Området er en skråning som 
fungerer mest som en overgang 
fra vei til park, og er ikke ansett 
som egnet til lek. Kommunen 
har i sine plandokumenter et 
gjennomgående fokus på at 
friområder skal skjermes og 
utvikles. Kopi av kommunens 
KU-vurdering og størrelsen på 
arealet er oversendt FFK. 
Prinsippet om universell 
utforming skal ivaretas.    

Fylkesmannen i Finnmark 
12.01.15 

Fylkesmannen minner om de 
generelle utredningskravene 
som er nedfelt i plan- og 
bygningsloven § 4-2. Det bør 
fremgå av planbestemmelsene 
at reguleringsplan for 
Honningsvåg sentrum (1997) 
delvis erstattes. Videre pekes 
det på at Kartforskriftens § 9 
stiller krav om at navn på 
plankart skal ha 
gjennomgående navnsetting, 
og ha en entydig nasjonal 
arealplan-ID. I likhet med FFK 
viser Fylkesmannen til 
rikspolitiske retningslinjer for 
omdisponering av areal. ROS-
analyse bør utarbeides etter 
DSBs veileder.    

Kommunen har fulgt de 
generelle utredningskravene i § 
4-2, noe som fremgår av 
plandokumentene. Delvis 
erstatning av gjeldende plan er 
tatt med i bestemmelsene. 
Planen vil bli gitt navn og 
nasjonal arealplan-ID etter 
Kartforskriften § 9.  Kommunen 
viser til vurderingen av FFKs 
innspill med hensyn til 
omdisponering av areal. ROS-
analysen utarbeides etter DSBs 
veileder.   

 

 

 

Arealformål 
1. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 

- Parkeringsanlegg (sosi-kode 2080) 
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Reguleringsbestemmelser parkering ved Nordkapp bo- og 
servicesenter 
Hjemmel for reguleringsbestemmelsene er plan- og bygningsloven § 12-7. Bestemmelsene er sammen 
med plankartet et juridisk bindende dokument. I forhold til plankartet utfyller og utdyper 
bestemmelsene den fastsatte arealbruken. 

Utforming av området (Pbl § 12-7 pkt 1, 2 og 7) 
Parkeringsplass skal utstyres med tilstrekkelig belysning og skilting. Det skal legges fast dekke og 
området skal være tilstrekkelig drenert. Forstøtningsmur skal gis en estetisk utforming mot trapp, 
park og mot Tokleveien. Murkant sikres med gjerde.  

ROS-analyse 
I forbindelse med reguleringsarbeidet er det utarbeidet en ROS-analyse. Analysen er foretatt etter 
manualer og veiledere fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Analysen tar kun 
utgangspunkt i ting som kan skje i fredstid; kun hendelser knyttet til nye tiltak iht. planens formål er 
vurdert. 

ROS-analysen bidrar til planlegging og tiltak for å skape et trygt miljø og beredskap for effektivt å 
kunne møte kriser. Dette forutsetter blant annet kjennskap til risikofaktorer for liv, miljø materielle 
verdier. Det forutsetter videre kjennskap til egne sterke og svake sider knyttet til evne og mulighet 
for å forebygge at uønskede hendelser inntreffer og evne til å redusere skadevirkningene av 
uønskede hendelser som faktisk skjer. 

1. Begrepsforklaringer 

I selve analysen benyttes en del sannsynlighetsbegreper. I tabellen nedenfor er disse begrepene 
forklart nærmere (jfr. norm for sannsynlighet og konsekvens fra DSB) 

Begrep Forklaring 

Lite sannsynlig Hendelse ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men er teoretisk mulig 

Mindre sannsynlig Kan skje (ikke usannsynlig) 

Sannsynlig Kan skje av og til (periodisk hendelse) 

Meget sannsynlig Kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede 

Tabell 1-1 Sannsynlighetsvurdering 

 

Det brukes også en del konsekvensbegreper i analysen. I tabellen nedenfor er også disse begrepene 
forklart nærmere (jf. norm for sannsynlighet og konsekvent, DSB): 

Begrep Liv / Helse Miljø Økonomiske 
d / d k  Ufarlig Ingen personskader Ingen skader Tap lavere enn 100 000 

En viss fare Få og små 
k d  

Mindre skader, lokale skader Tap mellom 100 000 og 500 000. 

Kritisk Alvorlige 
k d  

Omfattende skader, regionale 
k k  d i j id  

   

Tap mellom 500 000 og 5 000 000 

Farlig Alvorlige skader/død Alvorlige skader, regionale 
k k  d i j id  

  

Tap over 5 000 000  

Tabell 1-2 Konsekvensvurdering 
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2. Kartlegging av mulige hendelser 

Det er tatt utgangspunkt i DSBs eksempler på mulige hendelser, samt MDs planveileder. Det er 
videre vurdert om det er ytterligere farer som kan være aktuelle. 

Plantiltaket medfører ingen åpenbare faremomenter. Formålet er å bedre trafikkavvikling og drift 
ved Nordkapp bo- og servicesenter. 

 

Naturfarer: 

Mulig fare Aktuell Uaktuell 

Flom, erosjon og isgang  x 

Stormflo  x* 

Havnivåstigning  x** 

Vanninntrenging  x 

Skred:   

- Kvikkleireskred  x 

- Jord- og flomskred  x 

- Snøskred  x 

- Sørpeskred  x 

- Steinsprang  x 

- Fjellskred og tsunami  x 

Skog- og gressbrann  x 

Storm/orkan  x 

Ekstrem nedbør  x 

Radon  x*** 

Andre farer:   x 

*Stormflo år 2100 er kun 283 cm over NN1954.  

**Beregninger viser at havnivået vil stige ca 67 cm frem mot år 2100.  

*** Ivaretas tilstrekkelig i Tek10 

Menneske- og virksomhetsbaserte farer: 

Mulig fare Aktuell Uaktuell 

Håndtering av farlige stoffer  x 

- Håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff  x 

- Oppbevaring og bruk av eksplosiv vare  x 

- Transport av farlig gods  x 

Stormbrann  x 

Ulykker med transportmidler:  x 

- Jernbane  x 

- Fly  x 

- Tankskiphavari  x 

- Fartøy til kai  x 
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- Trafikkulykker x  

Fysisk ødeleggelse av kritisk infrastruktur  x 

Sårbare objekter  x 

Terror og sabotasje  x 

Forurensning i grunnen  x 
Stråling fra kraftlinjer m.m.  x 
Andre farer:  x 

 

 

 

3. Risikovurdering 

Det er foretatt en risikovurdering tilknyttet de mulige hendelsene som antas å kunne være aktuelle i 
tilknytning til reguleringsplanen. Risikoområde er vurdert med tanke på:  

- hvor sannsynlige de er iht. tabell 1-1 over 
- konsekvensen av slike hendelser iht. tabell 1-2 over 
- hvilke tiltak som kan motvirke risiko og skadeomfang 

 

Akseptabel risiko Avbøtende tiltak ikke nødvendig – tiltak med høy nytte/kostnad faktor 

 Betydelig risiko Avbøtende tiltak skal vurderes 

 Uakseptabel risiko Avbøtende tiltak skal gjennomføres for å redusere risiko til akseptabel (grønn) 

     

 Risikomatrise 
Meget sannsynlig     

 Sannsynlig         

Mindre sannsynlig  Trafikkulykker   

Lite sannsynlig     

 Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig 
 
 

4. Konklusjon 

Det vil selvfølgelig alltid være en viss risiko for trafikkulykker i forbindelse med å bevege seg inn og ut 
fra et parkeringsanlegg. Når dette er vurdert til å være ”mindre sannsynlig” har det bakgrunn i at det 
i bestemmelsene er påpekt at anlegget skal være tilfredsstillende skiltet, sikret, drenert og belyst. I 
tillegg vil 30-sonen i Elvegata bidra til at en trafikkulykke er vurdert til mindre sannsynlig.   
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