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01.09.2018

Nordkapp kommune
v/ Kommuneplanleggeren

Høring Områderegulering Nordkapp-halvøya
Nordkappferie vil med dette levere høring på Områdeplan for Nordkapphalvøya.

1. Friluftsområde
Nordkappfjellet bør reguleres som friluftsområde og ikke som et friområde.
2. Servicebygg/informasjonsbygg
Det er behov for et eget servicebygg/informasjonsbygg på friluftsområdet. Dette
punktet må tas inn i områdeplanen igjen. Nordkappferie som er en liten og lokal
reiselivsbedrift i kommunen anser det som meget viktig at et slikt bygg blir bygget og
driftet av det offentlige. Et slikt bygg må gjøres tilgjengelig for lokale
reiselivsbedrifter slik at det er mulig å ta med grupper/turister til Nordkapp, og kunne
ha tilgang til forsvarlige lokaler uavhengig av om dagens eneste bygning har åpent. Vi
anser at et slikt bygg vil bidra til utvikling av det lokale reiselivet i kommunen.
En plassering av et slikt bygg bør plasseres nedkanten av dagens parkeringsplass. Det
er også viktig at et slikt bygg blir et signalbygg, og må arkitekt tegnes.
3. Overnatting
Det bør ikke reguleres for at det skal etableres overnattingstilbud på Nordkapp
platået. En etablering av overnatting på Nordkapp vil være i stor konkurranse med
lokale reiselivsbedrifter. Nordkapp er i følge friluftsloven utmark og defineres som
frilufts område. Det må ut fra dette ikke legges opp til å etablere overnatting på
området.
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4. Utbygging av eksisterende bygg
Det bør ikke reguleres for utbygging av eksisterende bygg på Nordkapp. I stede må et
service/informasjonsbygg prioriteres, jmf. vårt punkt om dette ovenfor.
Det er ikke dokumentert behov for at dagens aktør har behov for utvidelse av bygget.
Vi mener det bør legges til rette for at andre aktører skal etablere seg med bygg slik
vi beskriver i punktet om service/informasjonsbygg.
5. Parkering
Det må legges til rette for at parkering på Nordkapp blir en offentlig, timebasert
parkering.
6. Rasteplass Knivskjellodden
Vi mener at en rasteplass ved utfarten til Knivskjellodden ikke er ønskelig og vil
medføre langtidscamping av bla bobiler/turister. Dette vil oppta plasser for de som
ønsker å bruke en parkering til å vandre i området.

Med vennlig hilsen
Nordkappferie
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