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Uttalelse til kommuneplanens arealdel Nordkapp kommune

Finnmark fylkeskommune viser til brev av 21.12.2015. Plan- og kulturavdelinga koordinerer
fylkeskommunens uttalelser i plansaker. Dette brevet inneholder uttalelser fra forskjellige
seksjoner/avdelinger i fylkeskommunen. Hver seksjon/avdeling uttaler seg innen sine fagfelt.

Arealinæring
I Nordkapp kommuneplans samfunnsdel er det listet opp noen hovedmålsområder som får
innvirkning på arealdelen. Hva gjelder samfunnsdelens punkt 4.4 som har overskriften
«Petroleum» står det i første avsnitt, første setning: «Nordkapp kommune skal satse målrettet
på å utnytte mulighetene i forbindelse med etablering av petroleumsvirksomhet i kommunen».
Videre kommer det fram under avsnittet om petroleum at et mål for kommunen er at den skal stå
sentralt i en bærekraftig utvikling av nordområdene.

I «Nasjonale føringer for petroleumsvirksomhet — Stortingsmelding 28 (2010-11)» kommer det
fram i kapittel 8.4 at det skal legges til rette for ytterligere funn utenfor Nord-Norge.

I forslag til arealplan tas akvakulturanlegg ut av Sarnesfjorden da dette området skal være
satsingsområde for utvikling av petroleumsvirksomhet. Finnmark fylkeskommune er derfor
fornøyd med at det legges til rette for akvakulturanlegg på vestsiden av Vannfjorden og i Store
Svartholet samt at andre områder for akvakultur videreføres.

I tillegg vil Finnmark fylkeskommune vise til vedtatte Fiskeri- og havbruksstrategier for Finnmark
som målfester helhetlige strategier for en framtidig utvikling av fiskeri- og havbruksnæringa.
Formålet er å utvikle og fremme en fiskeri- og havbrukspolitikk som i større grad ivaretar de
muligheter og utfordringer som eksisterer i Finnmark. Strategidokumentet tar for seg de
prioriterte satsingsområder og skal vise hvordan Finnmark fylkeskommune kan bidra til gode
rammebetingelser for fiskeri- og havbruksnæringa ved regionalpolitisk myndighetsutøvelse. Det
er videre et prioritert mål i strategiene fortsatt skal bidra til vekst og utvikling for næringsliv og
lokalsamfunn i Finnmark.

Boliger og fritidsbebyggelse
Kommuneplanen tar høyde for at det i fremtiden kan oppstå et større behov for boliger.
Fylkeskommunen ser det som positivt at det legges opp til at fremtidige boliger plasseres
sentralt innen sentrumsplanen. I forbindelse med nye boligområder er det viktig at det stilles
konkrete krav til lekeplasser, herunder minimum størrelse og maksimal avstand til bolig. For
eksempler på bestemmelser og lekeplassnormer, se Kommunal- og moderniserings-
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departementets veileder  Grad av utnytting s. 16-17,  og Klima- og miljøverndepartementets
arealdel veileder til kommuneplanens (T-1491) kapittel.  3.5. Fylkeskommunen ber også om at
det stilles krav som sikrer at lekeplasser blir universelt utformet. For øvrig kommer det frem i
samfunnsdelen at kommunen på flere områder legger vekt på tilrettelegging, og at universell
utforming skal styrkes i all planlegging og utbygging.

Fylkeskommunen er fornøyd med at kommuneplanen ikke legger til rette for spredt
fritidsbebyggelse. Videre er det positivt at det legges til rette for fire hytteområder som fortetting
og utvidelse av eksisterende hytteområder i Kåfjord, Porsangvika, Rastkjeila og Stranddalen.

Finnmark fylkeskommune vil minne om at fortetting av, eller bygging av nye hyttefelt innebærer
en stor utfordring med tanke på å beholde det kvalitative i området som er minst like viktig i et
hytteområde som i et boligfelt.

Det er svært viktig at en tenker helhetlig, at lokalisering av hytter ses i sammenheng med annen
infrastruktur som vei og teknisk infrastruktur.

Ved planlegging av hyttefelt er det viktig å ha fokus på atkomst og parkering. Dette fordi det ikke
er ønskelig med en utvikling der folk tar seg til rette og etablerer egne veier og andre
"midlertidige" løsninger. Videre bør det legges til rette for egnede traseer for samordning av
tekniske anlegg, atkomstveier/stier, og legger disse i felles grøft.

Fylkeskommunen ønsker derfor at det stilles rekkefølgekrav ved utbygging av både bolig- og
hyttefelt, slik at utbygging av hytter, atkomsttraser, teknisk infrastruktur og parkering finner sted
omtrent samtidig.

Energi
I  planbeskrivelsen vedrørende energi kommer det frem at et område på Trollvikfjellet er funnet
uegnet på grunn av negative konsekvenser for reindrift og reiseliv. Videre kommer det frem at
kommunen vil jobbe videre med dette temaet. Finnmark fylkeskommune anmoder kommunen
om fortsatt å vurdere områder for vindkraft opp mot hensynet til reiseliv. Dette for å unngå at
populære turistmål blir skjemmet av eventuelle vindmølleparker.

Regionalt planforum
For å sikre tidlig medvirkning i kommende planprosesser, vil fylkeskommunen minne om
regionalt planforum, se plan- og bygningsloven § 5-3.

Kulturminnefaglig uttalelse — arkeologi
Bestemmelser og retningslinjer
Finnmark fylkeskommune er fornøyd med at det er stilt krav til plan for mange av de nye
områdene som legges til rette for utbygging. Innenfor disse arealene vil forholdet til kulturminner
avklares gjennom planprosessen.

Den generelle bestemmelsen § 1.8 skal sikre at tiltak og søknader under andre areal, som ikke
er omfattet av plankrav, sendes kulturminnemyndighetene på høring. Det minnes om at dette
også gjelder tiltak som er i overensstemmelse med arealplan, bl.a. tiltak som faller inn under
bestemmelse § 1.2 og byggesøknader i LNFR-områder med tillat spredt bebyggelse.

Merknad: Tromsø Museum — Universitetsmuseet er rette myndighet for forvaltning av
kulturminner under vann, jfr. kulturminneloven. § 14. Bestemmelsen i § 1.8 bør derfor
omarbeides noe, slik at dette kommer frem for tiltak i sjø og vassdrag.

Kommunen har valgt ut flere viktige kulturminneområder som reguleres med hensynssone c), jf.
bestemmelse § 5.7. Her knyttes arealdelen også sammen med kommunedelplan for
kulturminner. FFK vil påpeke at det er positivt at arbeidene med de to ulike planene virker å



være samordnet. Det er også gjort et fornuftig utvalg av kulturminneområder avsatt til
hensynssone c).

Konsekvensutredningen
Sett i forhold til automatisk freda kulturminner er fylkeskommunen fornøyd med
konsekvensutredningsarbeidet. I denne er det imidlertid ikke gjort noen vurdering av potensialet
for om det kan være ukjente kulturminner i de aktuelle områdene. FFK har sett nærmere på
arealene omtalt i KU og kan på nåværende tidspunkt signalisere at det vil bli varslet befaring ved
oppstart av reguleringsplaner. Noen områder har dog større potensial for om det finnes
kulturminner enn andre. Dette gjelder bl.a. Skipsfjord (N1), Kåfjord (F1), Porsangvika (F2),
Rasskeila (F3), Stranddalen (F4) og Repvåg (kombinert formål).

Det påpekes at konsekvensutredningen er såpass grov på overordnet nivå at den ikke kan
erstatte KU-arbeid på detalj- eller områdereguleringsplannivå.

Generelt om kulturminner og temakart rein og natur
Finnmark fylkeskommune observerer at alle kulturminnelokaliteter registrert i Askeladden med
geometri også er merket på temakart for rein og natur. Det må presiseres at Askeladden ikke er
fullstendig. Det er flere kjente kulturminnelokaliteter som ikke er registrert i databasen, og at
noen lokaliteter som ligger i Askeladden mangler geometri. I tillegg er det store arealer i
kommunen som ikke er befart. Det vises til FFKs innspill til oppstartsvarselet, brev av 3.11.13 for
nærmere informasjon om dette.

Kulturminnefaglig uttalelse — nyere tid
Områdene som er avsatt i kommuneplanens arealdel, (§11-8 c) i kap. 5.7 til hensynssoner er
viktige kulturhistoriske områder som må bevares. Det skrives også i planen at det skal
utarbeides en egen kulturminneplan for kommunen. Detter er et arbeid som støttes av Finnmark
fylkeskommune.

Det er likevel noen punkter i forslaget til kommuneplanens arealdel 2015 — 2026 vi vil
kommentere.

Bygningsvern
Det står i siste avsnitt i kap 5.7 at «(...) Byggesaker knyttet til SEFRAK-registrerte bygninger
skal sendes til Finnmark fylkeskommune på høring»

I Nordkapp er det registrert 496 objekter i SEFRAK-registret. Av disse er 9 stående, de øvrige er
ruiner og tufter. Finnmark fylkeskommune ser det som positivt at Nordkapp kommune sender
saker som vedrører SEFRAK-registrerte objekter til oss på høring.

I Leirpollen er noen av de få gjenværende bygningene i kommunen fra før krigen. Disse er ikke
registrert i SEFRAK-registret og fanges derfor ikke opp av forslaget til kommuneplanens
arealdel. Tiltak på bygningene i Leirpollen fra før krigen må sendes oss på høring, og vi ber også
kommunen ha en plan for hvordan bygningene skal bevares.

I Finnmark og Nord-Troms er en stor andel av bygningsmassen fra gjenreisningstiden.
Bebyggelsen fra denne perioden har en særpreget arkitektur og gatestruktur som er viktig å
ivareta slik som i Nordvågen, Honningsvåg sentrum og Gjesvær.

Gjenreisningsbebyggelsen er ikke registrert i SEFRAK og er derfor ikke ivaretatt gjennom
kommuneplanens arealdel. Mange gjenreisningshus er bygget om og har mistet sitt opprinnelig
arkitektoniske preg. Det er imidlertid flere som er godt bevart på grunn av at de ikke er endret
eller at arkitekturen er ivaretatt gjennom utbygging. Det må legges føringer i planen på hvordan
gjenreisningshusene best kan ivaretas. Det er derfor viktig at det står i kommuneplanens
arealdel at bygninger fra gjenreisningstiden sendes oss til høring.



Vi vil også be kommunen nevne i planen at det gamle poststedet i Hornvika og den gamle
postveien fra Hornvika opp til E6 mot Nordkapplatået er et viktig kulturhistorisk sted og en viktig
vei i Nordkapp kommune.

Krigsminner
I Nordkapp kommune er det registrert mange krigsminner som er viktige vitnesbyrd fra en mørk
tid for Finnmark og Norge. Det er derfor bra at Nordkapp kommune tar inn MKB 2/514 Nordkapp
på Porsangnes som hensynssone bevaring. Kystfortet tilhører Art. Gr. Nordkapp (HKAA IV/971).

Det er imidlertid flere områder i Nordkapp som tilhører samme kystfort. Blant annet kystfortet
HKB 1./971Sværholtklubben, HKB 2./971 Honningsvåg og HKB 8.971 Normannset. Av disse er
det kystfortet på Sværholdtklubben som er minst berørt av utbygging. De fleste krigsminnene
ligger i Lebesby kommune, men det er flere i Nordkapp kommune, blant annet ligger det her en
fangeleir. Sværholdtklubben bør derfor også nevnes i kommuneplanens arealdel som et viktig
område for krigsminner.

Denne uttalelsen er gitt på vegne av Finnmark fylkeskommune. Vi gjør for øvrig oppmerksom på
at det skal hentes inn en egen uttalelse fra Sametinget, avdeling for miljø, areal og kulturminner
Finnmark.
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