
 

Hovedkontor  Lakselv Telefon/Telefovdna 09975 post@fefo.no   

Postadresse  FeFo, Postboks 133, 9811 VADSØ     www.fefo.no  NO 989 480 731 MVA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

INNSPILL -  KOMMUNEPLANENS AREALDEL - NORDKAPP KOMMUNE 

 

Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) viser til at kommunen brev av 

23.12.2015.  

 

FeFo har følgende merknader og innspill til planforslaget. 

 

Massetak:  

 

FeFo setter spørsmålstegn om to massetak i hele Nordkapp kommunen er tilstrekkelig. 

Begge disponeres nå av samme firma.  

 

FeFo har driftsavtale med Bjørnar Pettersen i Skarsvåg, og Gjesvær Maskinstasjon og 

Transport AS, som har driftsansvar for to massetak ved veien mot Gjesvær. Alle disse tre 

lokalitetene bør avsettes i den nye arealplanen til råstoffutvinning.  

 

Videre bør det avsettes minst ett av de tidligere massetak fra kommunegrensen mot 

Porsanger til Kåfjord, som også må ha status som råstoffutvinning. Dette vil forenkle en 

evt. forespørsel om etablering av masseuttak, eller et enkeltuttak. Er lang transport fra 

Honningsvåg til eks. Repvåg og Kåfjord vil være uhensiktsmessig. 

 

Fra kommunegrensen mot Porsanger kommune er det et tidligere massetak (på 

eiendommene 16/1/40, 16/1/41 og 16/1/67) i Ytre Mannskarvik som har både grus- og 

fjellmasser tilgjengelig. Det er også et nedlagt grustak ved Strandelva som kan være et 

alternativ, hvis ikke Ytre Mannskarvik er aktuell.  

 

Kommunen burde også vurdere behov for bygdeuttak, her kan man stille mindre krav for 

små ikke-kommersielle bygdetak. Selv om det ofte kan være behov for å ha en lokal driver 

også av bygdetak, ikke minst av hensyn til kontrollen av driften. Dersom dere ønsker å ha 

med bygdeuttak i planen foreslår vi følgende definisjon i retningslinjene: 

 

Bygdeuttak: Mindre/småskala uttaksområder hvor bygdelag, bønder og enkeltpersoner gis 

tillatelse til å ta ut mindre volumer til bruk lokalt. 

Av de nevnte lokalitetene er det nok Ytre Mannskarvik og Strandelva som etter våres 

synspunkt er mest egnet for bygdeuttak.  

Se vedlegg for kart over de ulike lokalitetene som er nevnt i dette avsnittet.  
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Reiseliv: 

 

Nordkapplatået: 

 

FeFo har inngått avtale med Nordkapp kommune angående områdeplan for Nordkapplatået. 

I den forbindelse ønsker vi å komme med et forslag om mulig avgrensing av planområde for 

områdeplan og at dette område avventer områdeplan. Vi foreslår at området blir satt som 

en båndleggingssone med begrunnelse i at det skal utarbeides områdeplan, altså i påvente 

av vedtak etter plan- og bygningsloven. 

 

 

Akvakultur i Repvåg – område nr. 10: 

 

Nordkapp jff har forpaktet Strandelvvassdraget siden 1985. De gjør en god jobb. I henhold 

til lakseregisteret har vassdraget primært sjørøye og noe sjøørret. Laksebestanden regnes 

som kritisk lav eller tapt mens sjøørret og sjørøyebestandene regnes som sårbare. Det er i 

dag ikke tillatt å fiske etter laks og sjøørret mens fisketiden for sjørøye er 21.07 – 21.8. kun 

i Strandelvvannet. 

 

I henhold til Vitenskapelig råd for lakseforvaltning utgjør lakseoppdrett en trussel mot 

bestander av laks, sjøørret og sjørøye. For sjøørret og sjørøye er det lakselus som utgjør 

trusselen. Det er kjent gjennom radiomerking av sjøørret og sjørøye at disse stort sett 

oppholder seg nært opp til hjemmevassdraget. Ved å plassere oppdrettsanlegg inntil 

vassdrag med sjøørret og sjørøye vil man øke sannsynligheten for påslag av lakselus. Dette 

vil kunne ha negative effekter både for de ville bestandene og for oppdrett ved at villfisk 

kan smitte laksen i merdene etter at disse er behandlet mot lakselus. Det vil også kunne 

øke sannsynligheten for at lakselus blir resistent mot behandlingsmidlene fordi lus på villfisk 

har mulighet til å unnslippe før lusene dør. Det vil derfor være uheldig å plassere et anlegg 

for oppdrett av laks og regnbueørret slik det er foreslått. 

 

Korreksjon av feil i dokumentet «Konsekvensutredninger av nye utbyggeområder» 

Her ønsker vi også å påpeke at tabellen i dokument «Konsekvensutredninger av nye 

utbyggingsområder» ikke virker å være oppdatert (s.36) da det under forslag står: «Spredt 

fritidsbebyggelse i LNF-område» og under kort beskrivelse fremkommer det at området er 

satt av til kombinert formål; bolig, fritidsbebyggelse og næring.  

 

Friluftsliv/Folkehelse: 

 

FeFo har ikke oversikt over bruken av skuterløypene, men erfaring fra resten av fylket viser 

at det er viktig å etablere gode parkeringsplasser for slike utfartssteder. På bakgrunn av 

dette anbefaler vi kommunen om å vurdere om det er sikra nok parkeringsareal ved 

løypestart.  Dette med sikring av parkeringsareal gjelder også for andre type utfartssteder 

som turløyper o.l. 

 

FeFo ønsker også å påpeke viktigheten av å sikre friluftsområder i plan, gjerne med 

hensynssone for å sikre områdene mot utbygging. 

 

 

Boliger: 

FeFo kjenner ikke til at det er stor etterspørsel etter boligtomter og er enige med 

kommunen om at man bør unngå ny spredt boligbebyggelse.  
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Fritidsbebyggelse:  

 

Innledningsvis så kan vi informere om status  på antall ledige hyttetomter FeFo har i 

kommunen: 

 

Ledige tomter i de fire hytteområdene dere ønsker utvide og fortette er i dag.  

 Kåfjord – ingen ledige tomter 

 Porsangervika – ingen ledige tomter 

o Porsangervikdalen – 3 ledige tomter, nye/regulert i 2005 

 Rastkjeila hytteområde, felt I og II  - 8 ledige tomter 

 Stranddalen – ingen ledige tomter 

 

FeFo ønsker å påpeke at slik vi har forstått tabellen i planprogrammet over totalt antall 

hytter, så forstår vi det slik at denne tabellen er både nye og gamle hytter.  

 

FeFo ønsker å informere og presisere at vi ikke har noen planer om selv å regulere nye eller 

gamle hyttefelt i kommunen, jamfør de fire hytteområdene dere legger opp til. Dette 

medfører at samtlige nye hytter, både fortetting og utvidelse av felt vil medføre 

dispensasjonsbehandling. Gitt at ikke kommunen selv eller andre grunneiere/aktører vil 

påta seg kostandene ved regulering. FeFo vil der det er interesse for det vurdere å tildele 

områdene til private utbyggere som kan forestå planlegging og utbygging av feltene. 

 

 

Ledige tomter utover de fire hytteområde er:  

 

 Sandvikvann - 3 ledige tomter, nye/regulert i 2005 

 (Repvågstranda – 1 ledig nausttomt) 

 Østerelva hyttefelt – 1 ledig tomt 

 Sarnes – 2 ledige tomter 
 Lyngpollen – 1 ledig tomt 
 Vestre Lafjord – 1 ledig tomt 

 
 

Nye hyttetomter i spredt fritidsbebyggelse i LNFR vil også medføre dispensasjonsbehandling 

gitt at de ikke er stedfestet i plan.  

 

Oversikt over eksisterende hyttetomter i de fire utvalgte hyttefeltene (utvalgene er basert 

på FeFo sitt kontraktsregister og vil i prinsippet ikke skille ubebygd fra bebygd, men tomter 

som er tildelt og som vi har en aktiv kontrakt på i dag).  
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Kåfjord: 

 

Innenfor utvalgte område har vi i dag 5 hyttetomter som vist på markert areal under, i 

tillegg har vi ett naust i dette arealet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 1 - Oversikt over FeFo hytte-kontrakter i Kåfjord. 
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Porsangervik 

 

Innenfor utvalgte område har vi i dag 14 hyttetomter som vist på markert areal under. 

 

 

 

 

Figur 2 - Oversikt over FeFo hytte-kontrakter i Porsamgervik. 
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Rastkjeila 

 

Innenfor utvalgte område har vi i dag 13 hyttetomter som vist på markert areal under, i 

tillegg har vi to nausttomter i dette arealet.  

  

Figur 3 - Oversikt over FeFo hytte-kontrakter i Rastkjeila. 
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Stranddalen 

 

Innenfor utvalgte område har vi i dag 35 hyttetomter som vist på marker areal under. 

Område avsatt i Stranddalen (10 hytter) inkluderer også et område vi tidligere har kalt 

Repvågstranda (25 hytter).  

 

  

Figur 4 - Oversikt over FeFo hytte-kontrakter i Stranddalen 



 

8 

 

 

Dette viser at tabellen på side 12 i planbeskrivelsen kanskje bør justeres noe, da f.eks. 

Stranddalen, inklusiv det vi har sett på som hyttefelt Repvågstranda allerede er utover den 

«Veiledende antall hytter gjennom reguleringsplan». I Stranddalen er det satt et antall på 

ca. 20, men i dag eksisterer det, ut i fra figur 4, allerede 35 tomter i dette feltet. 

 

I de andre feltene er det ihht tabell et høyt ambisjonsnivå vedrørende antallet nye 

fritidshytter. FeFo er usikker på om dette lar seg realisere. For flere av områdene som er 

avsatt til framtidige hyttetomter er det i dag ingen eller liten etterspørsel etter tomter ut i 

fra våres erfaring. Det vil som tidligere nevnt være lite aktuelt for FeFo å iverksette 

planlegging i slike områder da dette vil innebære at FeFo ikke får inndekning for 

planleggings- og etableringskostnadene. 

 

FeFo er også usikker på om alle forslagene til fortetting av eksisterende felt lar seg 

gjennomføre. Erfaringsmessig vil det være til dels betydelig motstand fra de etablerte 

hytteeierne mot flere hytter i feltene.  

 

Oppgradering i eldre hyttefelt 

Oppgradering av infrastruktur i etablerte hyttefelt er stadig tilbakevendende tema. Spesielt 

er ønsket om strøm aktuelt. Som for nye hyttefelt vil det være ønskelig å stille krav om 

etablering av veglag hvis det tillates oppgradering, utvidelser av eller ny vegatkomst. 

Kommunen bør derfor ta en aktiv stilling til hvorvidt man ønsker oppgradering av strøm og 

vei, der det ligger til rette for de 

 

FeFo stiller spørsmål om kommunen burde si noe i planbestemmelsene om hva som kan 

eller vil tillates av slik oppgradering og hva som eventuelt vil kreves i forhold til endringer i 

eksisterende reguleringsplaner. 

 

 

Eksisterende frittliggende hytter i LNF-områder 

 

 

Det finnes en del enkeltstående bygg i utmark langt fra veg i LNF-områdene. FeFo har 

strengere kontrakter for slike type bygg, blant annet fordi vi ikke ønsker at slike bygg 

utvikles til massive hytter Her bør også kommunen vurdere om man skal ha egen 

retningslinjer for behandling av slike byggverk.  

 

I planbestemmelsene punkt 1.2 og 2.1 er det inntatt bestemmelse om utvidelse er det ikke 

presisert noe om hvor stor utvidelse som tillates.   

 

Utviklingen mange steder ellers i fylket er at slik oppgradering og oppsetting av nybygg 

foregår uten at kommunen som offentlig myndighet eller FeFo som grunneier får kjennskap 

til det før i ettertid. Av den grunn kan det være fornuftig å ha visse retningslinjer for 

hvordan kommunen ønsker at slik byggeaktivitet skal behandles. 

 

I planbestemmelsens punkt 2.1. b) mener vi at det er uheldig med beskrivelsen: «I tillegg 

kommer uthus og/eller naust». Denne mener vi er mer forvirrende enn forklarende, i tillegg 

til at naust i dag gjerne blir opprettet med et eget bnr og ikke nødvendigvis på samme tomt 

som hytta. Dette er i hvert fall FeFo sin praksis.  

 

FeFo deltar gjerne på en møte i tilknytning til innspillene hvis det er ønskelig. 
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Med hilsen/Dearvvuođaiguin 

 

 

Sverre Pavel Marit Fjellro Løitegård 
leder grunn og rettigheter grunnforvalter 

Tel: 93875147 
 

Dette dokumentet er elektronisk signert 

 

 

 

 

Vedlegg: 

Forslag avgrensning - Områdeplan - Nordkapplatået 

Oversiktskart over samtlige  forslag på massetak 

Oversiktskart - Skarsvåg - Massetak 

Oversiktskart - Ytre Mannskarvik - Massetak 

Oversiktskart - Riselva - Massetak 

Oversiktskart - Skadjavarre - Massetak 

Oversiktskart - Strandelva - Massetak 
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