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Nordkapp kommune - Kommuneplanens arealdel - Høring og offentlig 
ettersyn - Uttalelse fra Avinor 

 
Vi viser til Deres brev av 21.12.2015 vedrørende høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens 
arealdel. Det vises også til vårt brev av 26.02.2016 vedrørende fristforlengelse, samt innvilget 
fristforlengelse ved e-post fra Vegard Juliussen. 
 
Avinor har tidligere avgitt uttalelse i forbindelse med oppstart på rullering av kommuneplanens 
arealdel, ved brev av 19.11.2013. 
 
 
1. Innledning 

 
Nordkapp kommune er kjent med at Widerøe og Lufttransport ønsker en operativt enklere 
innflygingsprosedyre til Honningsvåg lufthavn fra vest/nordvest, over Skipsfjord.  
Nåværende innflygingsprosedyre skjer via Kamøyfjorden og inn mot lufthavnen fra nordøst, videre 
over den østlige delen av Skipsfjordneset og avsluttes med en kurvet innflyging mot bane 08 (fra 
vest).  
 
Fordelene ved en ny innflyging fra vest/nordvest over Skipsfjord er at den vil være enklere siden 
den legges skråstilt inn mot bane 08. En innflyging fra vest/nordvest over Skipsfjord vil antakelig 
medføre at minima1 kan reduseres og regulariteten bedres.  
 

 
2. Restriksjonsplan og byggerestriksjonskart (BRA-kart) for Honningsvåg lufthavn Valan 
 
Som nevnt i brev av 19.11.2013 i forbindelse med oppstart av planarbeidet, så er det gjennomført 
utvidelse/utbedring av sikkerhetsområder og lysanlegg ved lufthavnen. 
LOC-installasjonen er skiftet til en 12 element to-frekvent LOC. Likeledes er VDF (radiopeiler) 
flyttet til et punkt på åskammen sør av lufthavnen og NDB plassert sørøst for lufthavnen. 
 

                                                
1 Minima angir hvor langt ned mot banen et fly kan gå i dårlig sikt før piloten skal se banen/innflygingslysene. 
Hvis piloten i denne høyden ikke kan se banen/innflygingslysene, skal landingen avbrytes.  
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Med bakgrunn i overnevnte endringer har Avinor nå fått oppdatert restriksjonsplanen (ENHV-P-08) 
og BRA-kartet (ENHV-P-09) som nå presenteres som separate restriksjonskart. Det gjenstår bare 
en kvalitetskontroll av kartene før de kan oversendes kommunen i løpet av 2 uker. Kartene vil bli 
oversendt i pdf-format samt sosi- eller dwg-format. 
 
 
3. Arealdelen til kommuneplanen 
 
Utstrekningen av hensynssone H190 vist på plankartet og temakartet «Fare og flyplass», som nå 
er ute til offentlig ettersyn, er ikke i samsvar med gjeldende restriksjonsplan og BRA-kart for 
lufthavnen. Blant annet er innflygingen fra nordøst over Kamøyfjorden ikke tegnet inn. Den 
ajourføring som Avinor nå har gjort av kartene vil innebære noen korrigeringer av 
kommuneplankartene.  
 
Hensynssone H190 (høyderestriksjoner/byggerestriksjoner) har tilhørende bestemmelse i § 5.2. 
Det er en skrivefeil i tredje avsnitt i denne bestemmelsen som må rettes opp. Avinors tegning som 
viser byggerestriksjoner rundt flynavigasjonsanleggene på lufthavnen skal benevnes ENHV-P-09, 
og ikke ENHV-90. 
 
 
4. Farlig eller villedende belysning 
 
Er ivaretatt i den generelle bestemmelsen § 1.14. 
 
 
5. Flystøysoner 
 
Er tegnet inn som hensynssoner H210 (rød) og H220 (gul) på plankartet og temakartet «Fare og 
flyplass». Nødvendige bestemmelser til hensynssonene er inntatt i § 5.3.  
 
 
6. Næringsområde Skipsfjord - N1 
 
Kommuneplanforslaget legger ut et ca. 1200 dekar stort næringsområde N1 ved Skipsfjord. N1 
ligger 1,4 – 3,5 km nordvest for landingsterskel til bane 08 (vestfra). 
N1 ligger i sin helhet innenfor den horisontale flaten, som er en høyderestriksjonsflate i 
restriksjonsplanen (Avinors tegning ENHV-P-08) for lufthavnen i medhold av kap. 10 og 11 i 
Forskrift om utforming av store flyplasser2, BSL E 3-2 av 06.07.2006. 
Den horisontale flaten ligger på kote 58,4 meter over havet (moh), hvilket er 45 meter over 
rullebanen. 
 
Avinor har i dag et LOC-anlegg med kurs 205 grader for innflyging til lufthavnen fra nordøst. Som 
nevnt innledningsvis har Widerøe og Lufttransport bedt Avinor vurdere en ny innflygingstrasé. 
Avinor vurderer å dreie LOC-anlegget ca. 90 grader mot vest. Det medfører at innflygingen vil 
passere over Skipsfjord og planlagt industriområde N1. En slik ny trasé vil medføre mer 
omfattende byggerestriksjonskrav (BRA-krav, radioteknisk vurdering) i område N1. N1 dekker et 
relativt stort område og BRA-kravet må derfor deles inn i to soner. Delelinjen er lagt fra toppen av 
Fuglefjell og rett sørover, se vedlegg 1. BRA-kravet gjelder både bygg og faste installasjoner på 
land og mobile installasjoner som skip og borerigger ved kai. 
 
 

                                                
2 Det pågår en prosess med å konvertere teknisk/operativ godkjennelse av lufthavnene til EU sertifisering. 
Etter EU sertifisering vil EU kravene gjelde. 
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Det er gjort følgende inndeling, jf. vedlegg 1: 
Sone 1: For vestlige deler av N1 settes BRA-krav til 35 moh. 
Sone 2: For østlige deler av N1 settes BRA-krav til 25 moh.   
 
En ny innflygingstrasé vil innebære at alle nye bygg, påbygg, anlegg og oppankrede 
skip/borerigger i N1-området må undergis en radioteknisk vurdering av Avinor Flysikring før 
godkjenning dersom byggerestriksjonsflatene på henholdsvis kote 25 og 35 moh penetreres, jf. § 6 
i Forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjeneste, BSL G 6-1 av 27.06.2011. 
Med en slik søknad må det følge konkrete fasadetegninger, tegninger av tak, materialvalg, 
plassering og fasaderetning. Tegninger må også omfatte de skipene og boreriggene som er 
aktuelle for oppankring. 
 
Avinor vil i forbindelse med utarbeidelse av fremtidige detaljreguleringsplaner innenfor N1, forlange 
at det tas inn reguleringsbestemmelser med krav om godkjente radiotekniske vurderinger. 
 
Avinor kan akseptere utbygging av N1 dersom tomtene sprenges ned i fjellet og 
bebyggelsen/anleggene har godkjente radiotekniske vurderinger samt en maksimal byggehøyde 
under kote 58,4 moh (den horisontale flaten) og for øvrig ikke kommer i konflikt med en 
innflygingsflate over Skipsfjord, jf. ny innflygingsprosedyre fra vest/nordvest. 
 
Avinor vil påpeke at skip og eventuelle borerigger for anker i Skipsfjorden vil kunne resultere i 
restriksjoner for flytrafikken, som medfører dårligere regularitet. 
 
 
7. Trafikk i Skipsfjorden 
 
Høyderestriksjonene i restriksjonsplanen gjelder også for store skip/konstruksjoner/borerigger som 
ferdes eller oppankres i Skipsfjorden.   
I Skipsfjorden må foruten den horisontal flaten på 58,4 moh også følgende flater hensyntas: 

 Innflygingsflaten til bane 08 (fra vest). 

 Den skrå innflygingsflaten fra nordøst over Kamøyfjorden. 

 Sideflaten nord for rullebanen. 
Høyderestriksjonene blir mer omfattende jo nærmere rullebanen man befinner seg. 
 
Større skip og borerigger (15 moh for skroget/riggen eller maksimalhøyde 30 moh inklusiv mast og 
skorstein) til industriområdet N1 må passere områder nær lufthavnen og LOC-installasjonen. Det 
må derfor opprettes et meldesystem til kontrolltårnet på Honningsvåg lufthavn for større 
skip/borerigger. Ytre meldepunkt settes ved Nordre Selvåggrunnen ca. 4000 meter fra lufthavnen. 
Til orientering finnes tilsvarende system ved Alta lufthavn. 
 
Det må presiseres at overnevnte restriksjonskrav for skipstrafikken vil gjelde enten LOC-
installasjonen er som i dag eller den vris mot vest/nordvest over Skipsfjord.  
 
Dersom Nordkapp kommune velger å gå videre med næringsområde N1, ber Avinor om at det 
legges inn følgende bestemmelse knyttet til skipsfarten til/fra N1: 
 

Meldeplikt for skipsfarten forbi Honningsvåg lufthavn. 
Restriksjonskrav for større skip/borerigger under seiling i Skipsfjorden er satt til 15 meter 
over havet for skroget/riggen eller maksimalhøyde 30 meter over havet inklusiv mast og 
skorstein. Skip/borerigger som overstiger ett eller begge restriksjonskrav underlegges 
meldeplikt til kontrolltårnet på Honningsvåg lufthavn ved inn- og utseiling til/fra N1. Ytre 
meldepunkt settes ved Nordre Selvåggrunnen ca. 4000 meter fra lufthavnen.  
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Større skip/borerigger som bryter restriksjonskravene ovenfor og som skal ligge for anker 
innenfor ytre meldepunkt, skal vurderes av Avinor og meldes til Lufthavnsjefen i god tid før 
ankomst. 

 
 
8. Område for landbasert industri og råstoffutvinning/massetak på Nordmannset - N4 
 
N4 som ligger sørvest av lufthavnen er foreslått avsatt til område for landbasert industri og 
råstoffutvinning/massetak. Avinor har i dag to flynavigasjonsinstallasjoner beliggende øst for N4 og 
sør for lufthavnen. Det omfatter VDF (radiopeiler) i vest og NDB i øst. I vedlegg 2 er VDF vist med 
lilla sirkel. Innenfor et følsomt område rundt VDF med en radius på 150 meter fra instrumentet, 
tillates ingen aktivitet med maskiner og lastebiler. Med bakgrunn ferdselsforbudet rundt VDF ber 
Avinor om at det foreslåtte området N4 reduseres i arealdelen til kommuneplanen, slik at 
formålsgrensene ligger minimum 150 meter fra VDF. 150-meterssonen rundt VDF er vist med rød 
sirkel i vedlegg 2. 
Når det gjelder biltrafikken på veien nede på lufthavnen som også ligger nærmere enn 150 meter 
fra VDF, så går det greit siden trafikken foregår ca. 25-28 meter lavere enn flynavigasjons-
instrumentet. 
Sør av VDF ligger det en mindre vei. Dersom biltrafikken på denne øker i fremtiden, forbeholder 
Avinor seg retten til å lysregulere trafikken.   
 
BRA-kravet med hensyn til N4 er relatert til VDF (radiopeiler) og er satt til 36 moh. 
 
Avinor ber om at følgende bestemmelse knyttes til delområde N4: 
 

Krav til radiotekniske vurderinger og bruk av kraner innenfor N4 
Eksisterende masseuttak fra vest mot øst i område N4 som overstiger kote 36 meter over 
havet, tillates uten separat radioteknisk vurdering så lenge det ikke er fri sikt fra lastebiler 
og maskiner til VDF. Det tillates ingen aktivitet med maskiner og lastebiler nærmere enn 
150 meter fra VDF. 
Alle søknader om nye bygg, påbygg og anlegg som overstiger kote 36 meter over havet, 
skal sendes Avinor Flysikring for radioteknisk vurdering og godkjenning. Med søknaden må 
det følge konkrete fasadetegninger, tegninger av tak, materialvalg, plassering og 
fasaderetning. 
Det er ikke tillatt med bruk av tårnkran innenfor N4. Dersom mobilkran inklusiv kranarm skal 
operere over kote 20 meter over havet, skal det meldes fra til Avinor på forhånd og 
godkjennes. Hensikten med slik koordinering er å avklare om den aktuelle bruken av 
mobilkran vil gjennomtrenge hinderflatene rundt rullebanen. 

 
 
9. Avsluttende merknader – Innsigelse  
 
Dersom Nordkapp kommune ikke oppdaterer hensynssone H190 i plankartet samt innarbeider 
overnevnte bestemmelser vedrørende meldeplikt for skipstrafikken forbi Honningsvåg lufthavn og 
krav til radiotekniske vurderinger innenfor N4, må dette brev forstås som en innsigelse til 
kommuneplanens arealdel i medhold av Plan- og bygningsloven § 5-4. Begge bestemmelsene er 
knyttet til § 6 i overnevnte forskrift BSL G 6-1, som er hjemlet i Luftfartsloven. 
 
Avslutningsvis vil Avinor gjøre kommunen oppmerksom på at det må påregnes at Avinor i 
kommende detaljreguleringsplaner innenfor N1-området eller i områder som berøres av ny 
innflygingstrasé fra vest/nordvest over Skipsfjord, vil kreve at de restriksjoner vi har omtalt ovenfor 
blir innarbeidet. 
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Alle radioteknisk vurderinger av bygg/anlegg/skip/borerigger bestilles og bekostes av tiltakshaver 
(utbygger). Bestilling sendes til Avinor Flysikring AS. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Avinor AS  
 
Ronny Andersen 
Lufthavnsjef 
Honningsvåg lufthavn Valan 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk. 
 
Kopi: Fylkesmannen i Finnmark, Luftfartstilsynet 
    
 
Vedlegg: 2 



  Vedlegg 1 
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