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Uttalelse til områderegulering for Nordkapphalvøya - Nordkapp kommune 
 
Finnmark fylkeskommune viser til brev av 29.06.18. 
Fylkesrådmannens stab v/plan, koordinerer fylkeskommunens uttalelser i plansaker. 
 
Planfaglig uttalelse: 
Finnmark fylkeskommune har tidligere kommet med innspill i saken. Nordkapp er et av landets 
største reiselivsmål. Området har stor betydning for næringslivet i Nordkapp kommune og 
skaper store ringvirkninger både kommunalt og regionalt. Den pågående områdereguleringen 
skal tilrettelegge for økt verdiskapning, samt forutsigbare rammer for brukerne av området. 
 
Finnmark fylkeskommune støtter kommunen i endringene som er gjort i planen. Vi ser og at 
tidligere innspill er ivaretatt gjennom 2. gangs utlysningen av områdereguleringen.  
 
Finnmark fylkeskommune har ingen øvrige merknader til planarbeidet.  
 
Kulturminnefaglig uttalelse – nyere tid: 
I vår uttalelse av 02.03.2018 Kulturminnefaglig uttalelse - nyere tid ba vi om at postveien fra 
Hornvika får samme hensynssone som Hornvika (H 570 _ 4). I 2. gangs utlysningen står 
postveien som hensynssone 530_6 hvor det er tillatt med oppgradering av stier, herunder sikring 
og skilting. Vi ba i vår uttalelse at dersom kommunen ville beholde postveien som hensynssone 
530 burde legge føringer på at stien skal/bør restaureres. For å sikre at postveien ivaretas som 
et kulturminne ber vi derfor kommunen om å ta bort at det tillates at postveien (H530_6) kan 
oppgraderes og setter inn bestemmelsen at «H530_6: kan sikres, restaureres og skiltes»  
 
Poststien er svært viktig for historien til Hornvika og må på ingen måte forringes. Det er en 
vesensforskjell på restaurering og oppgradering. Oppgradering av slike stier fører ofte til store 
endringer av stiens struktur og endrer dermed kulturhistorisk verdi, og formidlingsverdien blir 
svekket. Restaurering vil sørge for at stiens struktur og oppbygging blir ivaretatt og at det ikke 
blir tilført nytt materiale, noe en oppgradering kan åpne for.  
Finnmark fylkeskommune bør også tas med på råd ved eventuell skilting og annet arbeid på 
stien. 
 
Kulturminnefaglig uttalelse – arkeologi: 
Vi har ingen kommentarer til de foreslåtte endringene som presentert i saksframlegget, samt i 
brev om Offentlig ettersyn av Områderegulering Nordkapphalvøya av 29. juni 2018.  
Vi er fornøyd med at aktsomhetsplikten etter Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
(Kulturminneloven) § 8 andre ledd er ivaretatt gjennom VI.2. Verneverdi (nr. 6) a) i 
planbestemmelsene.  
 



 

 
 

Vi vil påpeke en ukorrekt opplysning på s. 25 i planbeskrivelsen, kapittel 4.4 
Kulturminner/kulturmiljø, andre avsnitt: «[…] Tunes Kirke er ikke lenger automatisk fredet». 
Kirkestedet kan trolig dateres til middelalderen basert på opplysninger om bosetning i 
fiskeværet, og vil da være automatisk fredet etter Kulturminneloven § 4. Tuften etter kirken er 
fortsatt synlig i terrenget. 
 
Ut over det som er gitt i vår uttalelse til områderegulering av Nordkapphalvøya av 2. mars 2018, 
vår ref. 201602259-8, har vi ingen ytterligere kulturminnefaglige merknader. 
 
Denne uttalelsen er gitt på vegne av Finnmark fylkeskommune. Vi gjør forøvrig oppmerksom på 
at det skal hentes inn en egen uttalelse fra Sametinget, avdeling for miljø, areal og kulturvern, 
Finnmark 
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Charles Petterson 
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Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 VADSØ 
Sametinget / Sámediggi, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárášjohka/Karasjok 
 


