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Nordkapp kommune         

          Oslo, 25.02.2016 

 
 

HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2026 
Norsk Friluftsliv viser til høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for Nordkapp 

kommune, og ønsker med dette å avgi en høringsuttalelse til arbeidet med planen. 

 

Norsk Friluftsliv er paraplyorganisasjon for 15 friluftslivsorganisasjoner i Norge med til sammen over 

760.000 medlemskap. Norsk Friluftsliv har blant annet som oppgave å ivareta allemannsretten, 

herunder naturgrunnlaget for å drive friluftsliv. Planen har allerede, og tilrettelegger for, vesentlig 

næringsvirksomhet i et viktig og sårbart natur- og friluftslivsområde, som også er fredet. Derfor har 

planen nasjonal interesse og den videre forvaltningen av Nordkapp platået og verneområdet er av 

prinsipiell betydning. 

 

Nordkapp platået: 

Norsk Friluftsliv ønsker å vektlegge at det nå er på tide med en løsning på konflikten med veibom og 

brukerbetaling til Nordkapp platået. Scandic, som privat aktør og driver av opplevelsessenteret på 

Nordkapp, har etter vår kunnskap ikke adgang til å sette opp bom og kreve penger fra allmennheten 

for å kjøre på offentlig vei (E69). Vi antar at kommunen ikke har ment å gi tillatelse for privat aktør til 

å sette opp veibom på offentlig vei, ved innvilgelse av løyve gjennom bestemmelsen i § 14 i 

friluftsloven, som regulerer spørsmålet om avgift for adgangen til et friluftsområde. Statens vegvesen 

opplyser at europaveien fortsetter på innsiden av bommen. Vi har ikke mottatt informasjon om at 

tillatelse til den aktuelle veibommen er gitt fra annet hold.  

 

Et løyve om avgift for adgang til et friluftsområde kan bare gjelde for et opparbeidet friluftsområde i 

utmark og «avgiften må ikke stå i misforhold til de tiltak eier eller bruker har gjort på området til 

fordel for friluftsfolket», jfr. friluftsloven § 14.  

 

Det er etter vår oppfatning fortsatt et stort misforhold mellom adkomstavgiften som innkreves og 

den reelle kostnaden for opparbeidelse av friluftsområdet, selv når man legger til grunn den laveste 

adgangsprisen for person i bil, uten inngangsbillett til Nordkapphallen. Hvis man legger til grunn 

250.000 besøkende per år utgjør dette flere titalls millioner kroner. Det er i alle fall en helt urimelig 

prising for tilgangen til et friluftsområde, etter hensikten med bestemmelsen § 14 i friluftsloven. Det 

må være mulig å finne forsvarlige rammer for forretningsdrift uten å komme i konflikt med 

friluftsloven. 
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Norsk Friluftsliv fremmer krav om at bommen fjernes slik at E69 er åpen for allmennheten, flyttes 

eller at den gjeldende veistrekningen omreguleres. Hvis løyvet for å kreve parkeringsavgift skal være 

gyldig må innkrevingen innrettes på en annen måte i tilknytning til parkeringsplassen, og avgiften må 

reduseres betraktelig slik at den står i forhold til drift- og vedlikeholdskostnadene for det det 

opparbeidede friluftsområdet. 

 

Vi ber videre kommunen i sin arealplan ivareta behovet for parkeringsplasser for de som ønsker å 

benytte Nordkapp-området for friluftsliv, uten å besøke Nordkapp-hallen. 

 

Vi vil også be kommunen vurdere bedre tilrettelegging for tilgang til Knivskjelodden, for de som 

ønsker å besøke øyas egentlig nordligste punkt. Dette forutsatt at det ikke kommer i konflikt med 

verneverdig naturmangfold. Ved tidligere befaringer i fuktig vær har stien ut vært opplevd som både 

krevende, glatt og lite tilgjengelig for mange. Ved å legge til rette for flere og bedre naturbaserte 

«dag 2 opplevelser» vil kommunen også styrke andre egeninteresser. 

 

Fredningsvedtaket fra 1929: 

Norsk Friluftsliv er opptatt av arbeidet med å sikre vernevedtaket fra 1929, og at det arealet som er 

båndlagt etter naturmangfoldloven nå får en forvaltningsplan som sikrer plante og dyrelivet i tråd 

med forskriften. Vi viser herved til FOR 1929-05-31 nr 4259: Forskrift om naturfredning, Nordkapp-

fjellet og Hornvika, Måsøy og Kjeldvik, Finnmark. Det er viktig at forvaltningen av dette arealet 

praktiseres etter hensikten, og at området merkes og skiltes som et fredet område i tråd med 

fredningsvedtaket. Norsk Friluftsliv vil også henstille Fylkesmannen i Finnmark om å revidere 

fredningsvedtaket gjennom en kartlegging av naturtyper og arter etter Naturmangfoldloven, og 

oppdatere vernestatus. 

 

Norsk Friluftsliv kan ikke se at det er gjort noen registreringer av naturtyper og friluftsområder i 

Naturbase. Vi antar det betyr at det da ikke har blitt foretatt noen kartlegging og verdsetting av 

friluftslivsområder eller kartlegging av biomangfold. Det er uheldig at den kunnskapen mangler til 

saksfremleggelsen av kommuneplanens arealdel. Vi ber derfor Nordkapp kommune gjennomføre en 

slik kartlegging før kommunestyret vedtar ny arealdel til kommuneplanen. 

 

Konsekvensutredning av nye utbyggingsområder: 

Jfr. konsekvensutredningen datert 16.12.2015. Det er to sentrale poeng som må understrekes til 

utredningen. Det ene er at konklusjonen til vurderingen etter naturmangfoldloven ikke er 

tilstrekkelig begrunnet, og det mangler åpenbart tekst for at konklusjonen skal gi mening. Dermed 

kommer ikke begrunnelsen i konklusjonen fram. Det andre er at tiltakets konsekvenser for flere 

temaområder viser at det er middels eller usikker negativ konsekvens, eller stor eller svært stor 

negativ konsekvens for samfunnsviktige og miljømessige tema. Dermed er det åpenbart at 

konklusjonen må være feil, når det vurderes slik at foreslåtte nye tiltak ikke vil medføre uakseptable 

inngrep i kjente naturmangfoldverdier og at foreslåtte nye utbyggingsområder i planforslaget bør 

kunne aksepteres. Dette er en ulogisk slutning og krever åpenbart grundigere utredning og 

vurdering. Merk spesielt kapittel II, om alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk i 

naturmangfoldloven, samt veilederen M98-2013 «Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder». 
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Norsk Friluftsliv forutsetter at saksbehandlingskravene i regelverket følges og at beslutninger tas med 

bakgrunn i det reelle kunnskapsgrunnlaget, jfr. formålsparagrafen § 1-1 i plan- og bygningsloven og § 

11-1 om kommuneplan. Vi viser også til at kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for 

framtidig utbygging skal inneholde en særskilt vurdering og beskrivelse av planens virkninger for 

miljø og samfunn, jfr. plan- og bygningsloven § 4-2 andre ledd. 

 

Med vennlig hilsen 

Norsk Friluftsliv 

      

 
Lasse Heimdal      

generalsekretær     Svein-Magne Gjessing (sign) 

       fagkonsulent  


