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FORORD 

Asplan Viak har vært engasjert av Kjell Ingebrigtsen i Skarsvåg for å utarbeide en 
reguleringsplan for et anlegg for fisketurisme ved Skutnes i Skarsvåg.  Kjell Ingebrigtsen har 
vært oppdragsgivers kontaktperson for oppdraget. Kontaktperson i Nordkapp kommune har 
vært Vegard Juliussen. 

Allan Hjorth Jørgensen har vært oppdragsleder for Asplan Viak.  

 

Ål, 25/08/2016 

 

 
 
Allan Hjorth Jørgensen 
Oppdragsleder 

 
 
Eirik Øen 
Kvalitetssikrer 
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1 INNLEDNING 

 

1.1 Bakgrunn og formål 

Kjell Bjørnar Ingebrigtsen bor i Skarsvåg og har ønske om å etablere et anlegg for 
fisketurisme ved Skutnes. Formålet med reguleringsplanen er å gjøre det mulig å bygge et 
anlegg for fisketurisme bestående av kai/brygge, båthus, produksjonslokale og utleieenheter. 
Tilbudet vil bli en videreutvikling av dagens turisttilbud i Skarsvåg. Etableringer som denne 
innenfor reiseliv anses som en viktig faktor for videreutvikling i kommunen. Tiltaket og planen 
er i tråd med både samfunnsdelen og arealdelen av kommuneplanen for Nordkapp 
kommune. 

 

1.2 Oppdragsgiver 

Oppdragsgiver er Kjell Bjørnar Ingebrigtsen. Oppdragsgiver har erfaring med turisme fra 
«Nordkapp jul- og vinterhus». Det er håp om å oppbygge anlegget for fisketurisme til å bli en 
viktig bedrift og arbeidsplass i lokalsamfunnet.  

 

1.3 Eiendomsforhold 

Reguleringsplanen omfatter deler av følgende eiendommer: 

Gårds- og 
bruksnr. 

Hjemmelshaver   

4/18 Havfisk Finnmark AS   

4/1 Finnmarkseiendommen   

 

 

1.4  Planlegger 

Arealplanlegger er Asplan Viak AS ved cand. agric Allan Hjorth Jørgensen. Teknisk 
opptegning er utført av ingeniør Vidar Diseth. Planmaterialet er kvalitetssikret av Eirik Øen. 
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2 PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 

2.1 Beliggenhet og avgrensning 

Arealet som skal reguleres ligger i Skarsvåg, som er det nordligste fiskevær på Magerøya i 
Nordkapp kommune. Planområdets totale størrelse er ca 10,5 daa inklusiv arealene i sjøen.  

 

 

Avrensningen av planen følger eksisterende veg i nord, sjøkant og sjø mot øst og sør. Mot 
vest er det tatt med det areal som vurderes som best egnet for tiltaket. Det er god avstand 
fra planavgrensningen til eksisterende boliger vest for planområdet.   

 

Bilde 1. Planområdets beliggenhet i Skarsvåg, som er nordligste fiskevær på Magerøya. 
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2.2 Forholdet til gjeldende planer 

 

Planområdet er i eksisterende arealdel av kommuneplanen samt i forslaget til ny arealdel av 
kommuneplanen avsatt til bebyggelse og anlegg. Plasseringen med bebyggelse rundt tilsier 
at dette er et naturlig område for bebyggelse og at tiltaket er innenfor den naturlige 
avgrensningen av tettstedet. Den nye detaljreguleringsplan vil være i tråd med 
kommuneplanen og krever ikke konsekvensutredning. 

3 PLANPROSESSEN 

3.1 Historikk 

Tiltakshaver og planfremstiller har vært i dialog med kommunen og gjennom oppstartsmøte 
er det avklart at utforming av en detaljreguleringsplan er fremgangsmåten for å få til et 
anlegg for fisketurisme i området. Reguleringen gjennomføres i privat regi. 

Varsel om oppstart av planarbeidet ble sendt ut til berørte grunneiere, naboer og offentlige 
instanser med brev datert 16.6.2016. På samme tid ble det satt annonse i lokalavisen 
«Finnmarksposten». Frist for merknader var 6. juli 2016. De innkomne merknader vil kort bli 
referert og kommentert. Merknadene følger også med plansaken til kommunal behandling. 

 

3.2 Innkomne merknader  

Avsender Resymé av innhold Vurdering 

Statens vegvesen, 
datert 1.7.2016. 

Statens vegvesen kan ut fra 
oppstartsvarselet ikke se at 
reguleringsplanen vil ha konsekvenser for 
fylkesveg 171. Som vegeier har de derfor 
ingen merknader. Bemerker generelt at en 

Planen har en trafikal side 
som beskrives under temaet 
«Veg, trafikk og parkering».  

Bilde 2. Utsnitt av 
kommuneplanens arealdel. 
Planområdet inngår i 
område avsatt til 
byggeområde med 
arealkategorien lokalsenter.  
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bør tilstrebe en trafikksikker og oversiktlig 
adkomst. 

Finnmark 
Fylkeskommune, 
1.7.2016. 

Tiltaket er i tråd med overordnet plan og 
krever ikke konsekvensutredning. Minner 
om kravene til planbeskrivelse og 
beskrivelse av prosjektet det reguleres for. 
Kommer med generelle krav knyttet til 
temaene universell utforming, grad av 
utnytting, strandsonen og estetikk. Viser til 
at det er 2 Sefrak registreringer innen 
området. Disse er fra nyere tid men bør 
bevares dersom det lar seg gjøre.  

De temaene som tas opp bli 
omtalt i planleveransen. De to 
Sefrak registreringer er 
innhentet fra Askeladden og 
lagt på plankartet. Omtales 
nærmere under avsnittet 
«Kulturminner».  

Fylkesmannen i 
Finnmark, 
28.6.2016.  

Innledningsvis kommer Fylkesmannen 
med noen generelle merknader til 
utarbeidelse av reguleringsplanen. Viser til 
reguleringsplanveilederen, regler for grad 
av utnytting, regler for grad av utnytting, 
100-meters beltet langs sjø, 
samfunnssikkerhet og beredskap, utfylling 
i sjø, plan ID og KS av plankart og 
Naturmangfoldloven.  

Reguleringsplanen har et 
beskjedent omfang og dette 
avspeiles også i 
planmaterialet. Det er likevel 
søkt å tilfredsstille de 
forskjellige temaer, slik at 
planen tilfredsstiller de 
nasjonale føringer. 

Kystverket, 
4.7.2016. 

Tiltaket er i kommunens sjøområde og må 
få tillatelse fra kommunen. Gjør 
oppmerksom på at tiltak langs land og ut i 
sjøen i tillegg må ha tillatelse etter havne- 
og farvannsloven. Ber om at det gjøres 
oppmerksom på dette i bestemmelsene. 
Tiltak som berører Kystverkets molo kan 
kreve tillatelse fra Kystverket. 

Det vises til avsnittet: «Havne 
og farvannsloven». 

Fiskeridirektoratet, 
24.6.2016. 

Det er registrert et gytefelt for rognkjeks i 
Risfjorden som det må tas hensyn til i 
planen. Påpeker at Skarsvåg er en 
fiskerihavn. 

Tiltaket vurderes ikke til å ha 
konsekvenser for det 
gytefeltet eller for Skarsvåg 
som fiskerihavn. 

Skarsvåg fiskeri og 
turistservice AS, 
20.7.2016 

Selskapet har drøftet oppstartsvarselet på 
årsmøtet. Arealet mot øst har stor allmenn 
interesse og må avsettes som friområde. 
Området er viktig for aktiviteten knyttet til 
havneområdet 

Planfremstiller har vært i 
dialog med innsender av 
brevet og fått forklart at det 
areal som er i nivå med vegen 
brukes til henstilling av båter 
og hengere. Dette areal er 
ivaretatt til oppstillingsplass i 
planforslaget og resterende 
område rundt er avsatt til 
friområdet. Vurderes det slik 
at planen er i tråd med 
innspillet for selskapet og gir 
en god løsning for 
næringslivet som helhet i 
Skarsvåg.  

Sametinget, 
8.7.2016 

Sametinget kjenner ikke til automatisk 
fredete kulturminner innen planområdet. 
Har ingen merknader til planen men 
minner om den generelle 
aktsomhetsplikten i forhold til kulturminner.  
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4 UTVALGTE PLANFAGLIGE MOMENTER 

4.1 Utforming av området 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 3. Bildet er tatt mot øst. Den 
opparbeidede oppstillingsplassen for båter 
og hengere ses til venstre i bildet. 
Høydedraget i bildet inngår i området som 
er foreslått til friområde.   

Bilde 4. Planområdet sett fra sørlig del av 
byggeområdet mot nordøst. Det flate areal 
bevokst med gress og lav vegetasjon 
utgjør mesteparten av byggeområdet i 
planforslaget. Her kan det bygges ut uten 
store terrenginngrep.   

Bilde 5. Bilde tatt oppe fra planområdet mot 
nordvest.  
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Reguleringsplanen regulerer et areal på ca. 2 daa til byggeformålet fritids- og turistformål. 
Byggearealet omfatter også litt sjøareal hvor det er ønskelig å lage til en liten kai/brygge som 
hører til anlegget. Her skal gjestene kunne legge til og fiskene som de har fått kan de renske 
og fryse ned i et eget produksjonslokale nær kaien. På flaten øverst i byggeområdet bygges 
det utleieenheter samt oppholds lokale. På nåværende tidspunkt er utforming av bygningene 
ikke klart og det er derfor valgt å regulere til byggeformål og ikke detaljert fastsette hvor 
bygningene skal være innen byggeområdet. Dette avklares i stedet i situasjonsplanen for 
følger byggesaken. 

 

4.2 Utnyttelsesgrad og byggehøyde 

Byggeområdet er godt egnet til bebyggelse og er omgitt av areal avsatt til friområde. Det er 
gitt en utnyttelsesgrad på 40 % BYA. Dette gir romslige rammevilkår for å bygge ut og utvide 
på sikt.  

Av hensyn til synlighet er det ønskelig at byggene blir ikke blir for høye og at de plasseres på 
en god måte i terrenget. Anlegget kan med fordel utformes med flere mindre bygninger. Det 
ses på nåværende tidspunkt på en løsning med flere mindre utleieenheter og en hus med 
fellesfunksjoner.  

Arealet som er regulert til byggeformålet er hovedsakelig flatt og det legges opp til bygninger 
i 1 etasje med loft. Maksimal mønehøyde er satt til 7 m.  

 

Bilde 6. Ortofoto som viser 
planområdet med 
eiendomsforhold.    
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4.3 Vann og avløp 

Det er offentlig vann- og avløpsnett i området og næringsbygget vil bli tilknyttet dette. 

  

4.4 Veg, trafikk og parkering 

Adkomst til området foregår via ny regulert veg fra nord som vil tilfredsstille 
stigningsforholdene til en adkomstveg som denne. Plan- og profiltegning av veien er vedlagt. 
Muligheten for å bruke en delvis opparbeidet veg fra nord vest har vært vurdert men 
løsningen med den nye vegen vurderes etter en helhetsvurdering til å være best for tiltaket 
og skape minst sjenanse fra naboer.  

Trafikkbelastningen vil være begrenset og vurderes ikke til å ha større konsekvenser for det 
øvrige vegnett.    

Parkering blir løst på egen parkeringsplass i bakkant av byggeområdet. Det er regulert til 16 
biler hvorav 2 plasser er gjort større til personer med spesielle behov. I situasjonsplanen som 
følger byggesaken på byggene vil det vurderes om det skal gis mulighet til å kjøre frem til de 
nye bygninger med bagasje før en parkerer på den regulerte parkeringsplassen.  

 

4.5 Finnmarksloven 

I Finnmarkslovens § 4 står det blant annet:  

«I saker om endret bruk av utmark skal statlige, fylkeskommunale og kommunale 
myndigheter vurdere hvilken betydning endringen vil ha for samisk kultur, reindrift, 
utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv. Sametingets retningslinjer skal legges til 
grunn ved vurderingen av samiske interesser etter første punktum.» 

En kan stille spørsmålstegn ved om arealene innen planen kan karakteriseres som utmark ut 
fra plasseringen innen tettstedet Skarsvåg og arealkategorien lokalsenter i kommuneplanen. 
Strandsonen innen planområdet vurderes uavhengig av dette ikke til å ha spesielle verdier i 
forhold til samiske interesser og oppvekstsvilkår. 

 

4.6 Havne og farvannsloven 

Jfr. Brev fra Kystverket, datert 4.7.2016, ligger reguleringsområdet i kommunalt sjøområde 
og skal derfor behandles av Nordkapp kommune.  

Kystverket ønsker at det inngår i bestemmelsene at tiltaket skal behandles etter Havne- og 
farvannsloven i tillegg til Plan- og bygningsloven. Dette er ivaretatt i 
reguleringsbestemmelsene.  
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4.7 Støy 

Støyretningslinje T-1442 har anbefalte grenser for støy. Støynivå Lden < 55 dB utenfor 
støyømfintlige rom og på arealer for utendørs opphold er anbefalt grense.  

Støygrensene i T-1442 (2012) er en retningslinje. For å gjøre denne rettslig bindende og 
sikre omgivelsen mot risiko for høge støyverdier er retningslinjen gjennom bestemmelsene 
gjort rettslig bindende. Tiltakshaver ser ingen risiko for vesentlig støy ut fra planlagt aktivitet, 
men bestemmelsen skal sikre at eventuell annen aktivitet i fremtiden ikke overskrider 
grenseverdiene.  

 

4.8  Strandsone 

Innen 100 meters beltet langs sjøen skal det jfr. statlig planretningslinje bare tillates tiltak 
etter en konkret vurdering ut fra lokale forhold. Det pågjeldende areal ligger omgitt av 
bebyggelse og innen område avsatt til byggeområde, lokalsenter i kommuneplanen. Ut fra en 
helhetsvurdering ses utnyttelsen av det pågjeldende areal ikke som et tap for naturverdier, 
friluftsliv eller andre allmenne interesser. Tvert imot vurderes det slik at anlegget kan være 
med på at flere personer tar turen hit og dermed får inspirasjon til å benytte seg at den 
fantastiske natur som omgir fiskeværet.  

 

4.9 Grunnforhold  

Som det ses av nedenstående dybdekart blir det relativt raskt dypt langs land i det område 
hvor planen har regulert mulighet for bygging av kai/brygge. Lengre mot sør er det ikke så 
dypt og det er et punkt hvor dypten bare er 1,2 m.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 7. Utsnitt fra 
kartbasen «Kystinfo».  
Ortofoto som viser 
planområdet med 
eiendomsforhold.    
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4.10 Kulturminner 

Finnmark fylkeskommune har uttalt seg om kulturminner og kjenner ikke til automatisk 
fredete kulturminner i området. Generell henvisning til aktsomhetsplikten i kulturminneloven 
er tatt med i reguleringsbestemmelsene.  

Fylkeskommunen viser til at det er gjort 2 SEFRAK registreringer innen planområdet. Dette 
er nr. 192777402 (brent våningshus) og nr. 192777410 (gammetufte). Planfremstiller har 
kontaktet fylkeskommunen angående disse. Det er ønskelig å forsøke å ta vare på 
kulturminnene, men at de ikke er automatisk fredet. Det er bare nr. 192777410 som ligger 
innen området. Siden dette er en gammetufte er det Sametinget som skal uttale seg om 
denne. I brevet fra Sametinget står det at de ikke kjenner til automatisk fredete kulturminner 
innen området. Siden Sametinget har tilgang på kjente registreringer gjennom «Askeladden» 
gås det ut ifra at de ikke anser gammetuften innen området som automatisk fredet. Det bes 
om at Sametinget uttaler seg om dette kulturminne i forbindelse med høring av planen siden 
dette ikke er omtalt i den gitte høringsuttalelse.   

 

4.11 Biologisk mangfold – Naturmangfoldloven 

De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved 
utøvelse av offentlig myndighet. Vi har gjort følgende vurderinger: 
 
Til § 8 om kunnskapsgrunnlaget: Det er undersøkt om det er kjente registreringen i området 
ved å bruke følgende nettsteder: http://artskart.artsdatabanken.no/  samt 
http://www.skogoglandskap.no/kart/kart_mis og 

http://geocortex.dirnat.no/silverlightviewer/?Viewer=Naturbase . Det er et krav i lovgivningen at 
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på 
naturmangfoldet. Området rundt er utbygd og risiko for skade på naturmangfoldet vurderes 
som lite.  
 
Til § 9 om føre-var-prinsippet: Reguleringsplanen medfører ikke inngrep av et omfang som 
vurderes til å medføre behov for innhenting av nye data/kunnskapsgrunnlag. Det vurderes 
som lite sannsynlig at tiltaket vil medføre store og ukjente negative konsekvenser for 
naturmangfoldet.  
 
Til § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning: Den samlede belastning ved 
utbygging av området vurderes til å være minimal. Utbygging og nyttelse av arealer i 
tilknytning til eksisterende bebyggelse vurderes til å være positivt for miljøet fremfor å legge 
virksomheten på en ny lokalisering utenfor fiskeværet. 
 
Til § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: Ingen kommentar. 
 
Til § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Det legges som en forutsetning at 
miljøforsvarlige teknikker legges til grunn ved utbygging. 
 
Totalt sett vurderes det slik at reguleringsplanen ikke medfører inngrep som fører til behov 
for innhenting av nye data/kunnskapsgrunnlag. De miljørettslige prinsippene for offentlig 
beslutningstaking i Naturmangfoldloven vurderes dermed til å være oppfylt. 

 

http://artskart.artsdatabanken.no/
http://www.skogoglandskap.no/kart/kart_mis
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4.12  Havnivå og stormflo 

Fylkesmannen har i lignende saker trukket frem farene knyttet til klimaendringer i fremtiden. 
Siden planen ligger i tilknytning til strandsonen er det viktig at en tar hensyn til fremtidig 
stigning i havnivået og stormflo. Nedenstående tabell er hentet fra Miljøverndepartementets 
nettsider og viser beregnete nivåer for vannstand i Finnmark og under stormflo i fremtiden. 
Disse viser at stormflonivået i 2050 kan bli 247 cm og 301 cm i år 2100. Hvor mye over 
eksisterende vannlinje en skal bygge avhenger blant annet av hva som bygges. Bygg som 
tåler oversvømmelse under ekstremvær kan for eksempel bygges nærmere havoverflaten 
enn bygg som ikke tåler dette. For å sikre tilstrekkelig sikkerhet er det i 
reguleringsbestemmelsene vist til at kravene i TEK10 må være tilfredsstilt i forhold til havnivå 
og stormflo. Denne vurderingen skal være gjort sammen med byggesaken. Det område hvor 
hovedparten av den nye bygningsmasse vil bli bygd ligger ca. 10 meter over havet og er 
derfor uproblematisk. 

 

 

 

4.13 Risiko og sårbarhetsanalyse 

Risiko og sårbarhetsanalysen er gjennomført med sjekkliste basert på veilederen 
«Samfunnssikkerhet i arealplanlegging» utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet i 2008. 
Analysen er basert på forslaget til detaljregulering for anlegg for fisketurisme ved Skarsvåg i 
Nordkapp kommune. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i en vurdering av relevante 
fare kategorier, konsekvenser en relevant hendelse kan få, og tiltak som er lagt inn i planen 
for å motvirke eller avbøte fare eller uønskede hendelser. I tråd med tilrådningene i veileder 
fra Direktoratet for samfunnssikkerhet er det vist varsomhet med sannsynlighetsgraderinger. 

Farekategoriene som er vurdert er delt inn i naturfarer og menneske- og virksomhetsbaserte 
farer. Konsekvensene er vurdert i forhold til liv/helse, materielle verdier, miljø og 
samfunnsviktige funksjoner. Vurderingene er sammenfattet i nedenstående tabell:  

 

 

Bilde 9. Utdrag fra rapporten «Klima 2100» fra Miljøverndepartementets nettsider.   
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ANLEGG FOR FISKETURISME I SKARSVÅG Asplan Viak AS 

 

Farekategori Relevant 
fare 

Vurdering av konsekvenser og tiltak 

Naturfarer 

1. Snø eller steinskred Nei  

2. Utglidning, geoteknisk ustabilitet Ja Se pkt. 4.5. Det er satt krav om å vurdere behovet for 
undersøkelser. 

3. Flom i vann, elv/bekk herunder 

lukket bekk. 

Nei  

4. Er området utsatt for 

springflo/havnivåstigning? 

Ja Se pkt.4.7. Det er satt krav om tilfredsstillelse av kravene i 
TEK 10 sammen med byggesaken. 

5. Er områdene spesielt vindutsatt? Nei Områdene langs kysten er generelt vindutsatte. 

6. Naturlige terrengformasjoner som 

utgjør spesiell fare (stup mv) 

Ja Det er relativt bratt ned imot oppstillingsplassen for 
båter/hengere og også en bratt kant ned mot sjøen. Det må 
lages en sikker adkomst ned til den nye brygge/kai. 

7. Radon i grunnen Ja Oppfylling over områdene til opphold må foregå med masser 
med godkjente radonverdier.  

Menneske- og virksomhetsbaserte farer 

Infrastruktur   

8. Vil utilsiktede hendelser som kan 

inntreffe på nærliggende 

transportårer (vei, bane, sjø, luft), 

utgjøre en risiko for området? 

Nei  

9. Vil utilsiktede/ukontrollerte 

hendelser som kan inntreffe på 

nærliggende virksomheter (industri 

mv) utgjøre en risiko for området? 

  

- Utslipp av giftige 

gasser/væsker 

Nei  

- Utslipp eksplosjonsfarlige/ 

brennbare gasser/væsker  

Nei . 

10. Medfører bortfall på følgende 

tjenester spesielle ulemper for 

området: 

  

- Elektrisitet Nei  

- Teletjenester Nei  

- Vannforsyning Nei  

- Renovasjon/spillvann Nei  

11. Dersom det går høyspentlinjer 

ved/gjennom området: 

  

- Fare for påvirkning av 

magnetiske felt. 

Nei  

- Spesiell klatrefare i master Nei  
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ANLEGG FOR FISKETURISME I SKARSVÅG Asplan Viak AS 

 

12. Spesielle farer med bruk av 

transportnett for gående, syklende 

og kjørende innenfor området? 

  

- til skole/barnehage Nei  

- til nærmiljøanlegg/nærsenter Nei  

- til forretning Nei  

- til busstopp Nei  

13. Brannberedskap   

- Spesielt farlige anlegg i 

området 

Nei  

- Utilstrekkelig 

brannvannforsyning 

Nei  

- Har området bare en mulig 

adkomstrute for brannbil. 

Ja I tillegg kan slukkevann pumpes fra sjøen. 

14. Regulerte vannmagasin med usikker 

is i nærområdet? 

Nei  

Tidligere bruk 

15. Er området påvirket/forurenset fra 

tidligere virksomhet 

  

- Gruver, åpne sjakter, 

steintipper 

Nei  

- Militære anlegg Nei  

- Industrianlegg, avfallsdeponi Nei  

- Annet Nei  

 

16. Sabotasje og terrorhandlinger   

- Er tiltaket sabotasje/terrormål? Nei  

- Er det sabotasje/terrormål i 

nærheten? 

Nei  

 

Den systematiske gjennomgangen av naturfarer og menneske- og virksomhetsbaserte farer i 
området viser at området har høg samfunnssikkerhet. De kjente fare kategoriene som 
foreligger i området er enten ivaretatt i planforslaget med bestemmelser eller kan forebygges 
ved tiltak. 

 


