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Planavdelingen

Innspill på forslaget  til ny kommuneplan i Nordkapp 

kommune

Har sett på det nye forslaget til Kommuneplanens arealdel for Nordkapp kommune. Har noen 

kommentarer til dette:

1: Kjøresporet til Ørretvatne.

Ser i kartet at eksisterende vei som har ligger i dagens  plan er fjernet i den nye. Kjøresporet har 

eksistert siden Repvåg Kraftlag bygget kraftstasjon på 50 tallet. Repvåg kraftlaget skal i forbindelse 

med oppgraderingen av demningen på fjellet måtte gjøre kjøresporet om til kjørbart for vanlige biler  

I den sammenheng  må Nordkapp kommune være våken. Kjøresporet opp til Ørretvatn må legges til 

rette for befolkningen i Kommunen. I ett folkehelse perspektiv vil en lettere adkomst til området ved 

Ørretvann være svært positivt. Området vil utvilsomt bli lettere tilgjengelig for mange som i dag ikke 

klarer å komme seg opp i dit. Pensjonister og andre med evt funksjonshemning vil få tilgang til 

område. Ørretvannet er en av de mest produktive innsjøene vi har i kommunen.I en plan vil det 

selvfølgelig måtte lages bestemmelser som sikrer området. Kjøresporet kunne bli åpen opp til 

sørsiden av Ørretvatn med parkering og bom samt infoskilt til brukerne om hvilken muligheter og

restreksjoner det ligger i området.

Finnmarkseindommen ønsker å tilrettelegge for bruk av utmark i Finnmark og det kan sikkert søkes 

på grønne midler derfra for evt tiltak.

Folkehelse får du ikke på trenings sentrer eller på idrettshallen men at folk beveger seg ute i 

naturen. Området rundt Ørretvann er svært lett å bevege seg i også for de som ikke er i god fysisk 



form. Kan ikke se at det er skrevet noe om tiltak for å bedre folkehelsa i planen. Befolkningen i 

Nordkapp blir eldre og det å legge tilrette for bruk av naturen blir viktigere.

Kjøresporet opp til vannet kunne eks vis være åpen juli/august etter avtale med reindrifta da det ikke

foregår reinflytting i området. I samtale med Rep. fra Sametinget så kommer det fram at de ikke har 

noe imot dette , men synes at dette kunne være en god ide. Fylkesmannen anbefaler også at 

kommunen, i arbeidet med rulleringen av kommuneplanens arealdel, vurderer om at det er aktuelt å 

oppgradere noen av kjøresporene til godkjente veier etter PBL. Dette gjøres ved at aktuelle traseer 

angis i plankartet i henhold til PBL §11-7 . Dette betyr at vi må gjøre dette nå og ikke til en plan er 

vedtatt.

De fleste kommuner i Finnmark har slike kjørespor og det burde Nordkapp også ha.

Håper at Nordkapp kommune tar dette med i plan og vise at Nordkapp kommune er en 

folkehelsekommune.

2: Kjørespor til eksisterende hytter

Kjørespor som ligger i terrenget i dag til hytter og har ligget der i ca 40 år, må med . Det 

fylkesmannen sier om at kjørespor og at dette må legges inn i den nye plan, gjelder også her.

Det bør komme fram i kommuneplan om kjøresporet skal være privat eller offentlig.

Er det kvalitetssikret at samtlige kjørespor er lagt inn?. Det er svært vanskelig å se ut av kartet om det 

ligge kjørespor der. Ser at kjøresporet opp til Sandvikvannet  er fjernet og ligger ikke i den nye plan, 

hvorfor det? Klarer heller ikke å se at det er  merket i kartet som eksisterende hytte felt eller 

framtidig. Som jeg klarer å lese kartet så er det foreslått at området skal bli LNFR område. 

I dag er det regulert 4 tomter i området og en er bygget. Dersom området skal bli ett LNFR område vil 

dette kunne få konsekvenser for den som allerede har bygd hytte der. Vedkommende bygde i ett 

område som er regulert til fritidsbebyggelse  med de muligheten dette ga. Når dette område evt skal 

bli ett LNFR  vil muligheten for å bruke eiendommen reduseres. Er dette tenkt igjennom ?

Er de 3 ubebygde hyttetomtene fjernet fra plan??. I eksisterende plan ligger det 4 tomter der, en er 

bygget.

3: Hyttefelter:

Ser at området øst for Yt Rasskeila langs med lia ikke er lagt ut for framtidig hyttefelt. Dette ligger 

mellom Smørkanna og Mortholhaugen. Området ligger i en sørhelling og er tørt . Tror at dette ville 

være et fint område for hytter og det er god plass . Det å få inn hytte områder er viktig.



De som bygger i våres kommune vil også handle her. 

Erfaringsmessig vil ønsket antall hytter være en forhandlingssak med sektormyndighetene. 

Stranda:

Kan være at jeg misforstår men ut fra det jeg ser i plankartet så er området på Stranda på nedsiden 

av E69. på nord og sørsiden av Ingunn utsi foreslått til LNFR område, stemmer dette??.

Skal Nordkapp kommune omgjøre ett eksisterende område som i dag er LNF SONE A der det tillates 

bygget spredt bolig, næring og fritidsbebyggelse til ett LNFR område.

Synes at dette område skal benyttes til framtidig spredt fritidbebyggelse.

4: Scooterløyper.

Ser at det ikke er lagt i framtidig scooterløype fra eksisterende løye i Indre Kåfjord og ut til Ytre 

Kåfjord. Det er mange hyttet som benytter scooter om vinteren og i dag må søke om disp. for å 

kunne transportere varer og utsyr til hyttene .Denne strekningen må det etableres en godkjent løype 

slik at alle som benytter hyttene på vintertid kan kjøre scooter på skikkelige løyper. Løypen må gå fra 

eksisterende løype i Indre kåfjord og ut til ytterste hytte i Ytre Kåfjord. Vi må tilrettelegge dette for 

befolkningen.

Fylkesmannen mener også at kommunen må bestemme seg for hvilken løyper som vi skal ha og 

hvilken nye som er ønsket. Dette må vedtas av kommunen og med å få dette i kommuneplanes 

arealdel markerer Nordkapp kommune hva som er ønskelig.

5: Parkeringsplasser Porsangervika og Strandalen hyttefelt.

Problemet med parkering om vinteren for de som har hytter i Porsangervika og Strandalen har i alle 

år vært en utfordring både for brøyting/hytteiere og andre trafikanter. Når vintersesongen starter 

med scooter og hengere er kapasiteten alt for liten. Reppardfjordalen er ett ekempel på hvordan 

dette kan gjøres. Ser av kartet at i Porsangervika ligger eksisterende parkering som framtidig 

parkeringsplass. Da arealkartet er juridisk bindende bør det markerte område være mye større. 

Klarer ikke å se at det ligger noe markert som framtidig parkering langs E69 ved Strandalen. Det er i 

dag ca 35-40 hytter i området. Burde ikke kommunen vise dette i arealkartet hvor det burde 

plasseres parkering. Dette vil være ett signal til Statens vegvesen som eier av veien at kommunen 

ønsker å legge til rette for parkering.

Slik situasjon er nå , kan ikke fortsette. Areal til dette må på plass.



6:  Omgjøring av område fritidsbebyggelse til LNFR områder.

Så vidt jeg forstår så er to områder gjort om fra fritidsbebyggelse til LNFR område. Dette gjelder 

Stranda og Sandvikvatne. Dersom dette stemmer så ønsker man altså at det ikke skal bygges mere 

der. Dette vil kunne få konsekvenser for de som allerede har bygget der og selvfølgelig for de som 

måtte ønske å få bygge.

Det ene er at vi gir fra oss områder som er godkjent til fritidsbebyggelse i en tidligere plan. Det andre 

er at dette vil sette store begrensinger på hva eierne kan gjøre på eiendommen sin. I praksis vil det 

meste av bygging være ulovlig. Det vil kreves disp for alle tiltak som måtte bli søkt på.

Det tredje er at ved en evt brann der hytte/bolig blir rammet, kan eieren havne i en situasjon der 

vedkommende ønske å bygge opp igjen kan bli vanskelig og tidkrevende. Husk at det er kun tiltak 

som har tilknytning til landbruk og reindrift som i utgangspunktet tillates i et LNFR område. Er dette 

tenkt igjennom ?. I planbeskrivelsen  bør det beskrives konsekvenser av at områder får et annet 

reguleringsformål, er dette gjort ?.

De som kan havner i en slik situasjon der området blir gjort om til LNFR, må bli tilskrevet slik at de blir 

informert om dette. Tror det er vanskelig for folk flest å oppdage dette.

Håper at overnevnte punkter blir tatt hensyn til i det videre arbeidet med den nye kommuneplan.

Reidar Johansen


