
AS Gjesvær Handel, Walsøenesvegen 20, 9765 Gjesvær (org.nr.: 911 995 379)

Tele on: 452 00 000 E-mail: ewalsoeCnorthex ort.no

/
Gjesvær, 9.2.2016

Nordkapp Kommune

Kommunaltekniske tjenester
"

Postboks 403

9751 Honningsvåg

Att.: Per Ivar Pettersen/Reidar Johansen/Vegard Juliussen

Sak: Kommune lanen 2015-2026

Ved gjennomgang av planen og dokumentene, har vi flg. kommentarer som vi ber Dem legge vekt på

under behandlingen:

AS Gjesvær Handel er rådende grunneier i Gjesvær - og i den forbindelse vedlegges kopi av

kommunens  planid: kommuneplanens arealdel .  Denne synes å være noe misvisende.

Under pkt. "tegnforklaring" framkommer identifiseringen svært uklar i fargesammenheng.

Eksisterende  framkommer med en lysbrunaktig farge.   Framtidig  bruk har fått en mørkere brunfarge

som i denne sammenheng synes misvisende.  Selve kartet  har fått en gul farge. Siden ikke dette har

noen sammenheng slik jeg ser det, kart og terreng stemmer ikke, kan det synes som om Gjesvær tas

ut av planen.

Jeg formoder at det en mener og det vi som grunneier mener, er at Gjesvær skal plasseres i nedre

felt med en hvit og brunaktig skravering under benevnelsen "kombinert beb else o
anlecgisformål". 


Dersom jeg skulle ha lest kart og vedlegg helt feil, ber jeg om at jeg blir gjort oppmerksom på dette.

Jeg setter også pris på å få en tilbakemelding på innspillet.

Med hilsen for Gjesvær Handel A ;

ø

Erling A. Walsøe

Vedlege (21
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AS Gjesvær Handel, Walsøenesvegen 20, 9765 Gjesvær (org.: 911 995 379)

Telefon: 452 00 000 E-mail: ewalsoe©northex ort.no

Gjesvær, 9.2.2016

Nordkapp Kommune

Kommunaltekniske tjenester, Postboks 403

9751 Honningsvåg

Deres ref.: 2016/48 - 161/2016 Reidar Johansen - datert 13.1.2016

Grunnerverv i forbindelse med re . av Tesvær Havn

Takker for mottatt henvendelse og kart. Jeg forstår det slik at kommunen ønsker å overta merket

område som omfattes av reguleringsplan - se vedlegg.

Det er korrekt at Gjesvær Handel er grunneier av 3/2 i Gjesvær. Gjesvær Handel har tidligere inngått

avtale med Jangaard Export As/North Export As om å avgi grunn når det måtte være nødvendig for

utvikling av fiskeindustrien i Gjesvær. Området som er merket inn på kartet hos Dem, benyttes også

som tilkjørsel og parkering for eiendommen (tidligere anlegg fiskeri), tilkjørsel/avkjørsel for

utleiebryggene som kommunen v/Nordkapp havn benytter, som tilkjørsel/utkjørsel av varer i

forbindelse med butikken i Gjesvær, til egne turistformål samt transport til/fra det gamle

fiskeanlegget som tjener som lagerbygning for North Export AS.

Vi er noe overrasket over at tiltak fra Deres side krever at grunneier må avgi sin eiendomsrett for at

tiltaket skal kunne igangsettes - Havnas flytebrygger er jo nettopp tilknyttet vårt område via en egen

juridisk leieavtale. Derfor er vi noe forundret når det nå kreves eiendomsrett før etablering av omtalt

tiltak kan igangsettes. Det er for oss naturlig å få til en avtale med tiltakshaver som kan komme alle

parter til gode i framtiden. Det skal også nevnes at det for noen år tilbake ble utarbeidet planer for å

anlegge overnatting/motell i det samme område for å utnytte den turismen som var i ferd med å

utvikle seg og dette prosjektet i en litt annen form er fortsatt aktuelt.

Vår oppfatning er derfor flg.:

Vi ønsker ikke å selge/avhende det området som er omtalt og i alle fall ikke før en nøye vurdering er

foretatt fra vår side. Imidlertid er vi klar til å diskutere en plan for utleie slik at tiltaket kan

gjennomføres. Men eventuelle tiltak må ikke være til hinder for den økonomiske virksomheten som

North Export As står for i Gjesvær og den utviklingen som ønskes. Det er nettopp derfor AS Gjesvær

Handel har en avtale med North Export AS/Jangaard Export As om å bidra med areal dersom en

fiskeriutvikling for anlegget krever dette.

Med vennlig hilsen for AS Gjesvær Handel;

Erling A. Walsøe



Nordkapp kommune
Kommunaltekniske tjenester

Gjesvær Handel ais
Postboks 74
9765 GJESVÆR

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato:
2016/48-161/2016 Reidar Johansen 13.01.2016

Tlf: 78 47 65 44

Grunnerverv i forbindelse med regulering av Gjesvær Havn

I forbindelse med at det er satt i gang en prosess med regulering av Gjesvær havn, ønsker
Nordkapp kommune å få avkIart framtidig eierforhold for det aktuelle område.
Matrikkelen viser at det er Gjesvær Handel a/s som står som grunneier av 3/2.
Nordkapp kommune ønsker å overta/kjøpe det området som omfattes av reguleringsplan av
grunneier.
En gjennomføring av tiltaket forutsetter av at Nordkapp kommune blir eier av området som
omfattes av reguleringsplan.
Nordkapp kommune ber om tilbakemelding fra grunneier om at en overdragelse av ønsket areal
vil kunne finne sted. Utgiftene til selve fradelingen vil bli dekket av Nordkapp kommune.

Legger ved en kartskisse der det aktuelle område er merket grønt, samt selve forprosjektet

Med hilsen
Nordkapp kommune

Per Ivar Pettersen
Teknisk sjef

Reidar Johansen
Avdelingsleder

Postadresse: Besøksadresse:
Postboks 403 Rådhusgata 14,

Honningsvåg
E-post: postmottak@nordkapp.kommune.no www.nordkapp.kommune.no

Telefon: 78 47 65 00 Bank: 4960 70 01943
Telefaks: 78 47 65 32 Org. nr.: 938 469 415
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