
 

Vår dato: 02.03.2018 Vår ref: 201602259-8 

Arkivkode: 141 Deres ref:    

Gradering:  
   

Saksbehandler: Nora Dahl 
Telefon: +4778963267 
Nora.Dahl@ffk.no 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon   +47 78 96 30 00 Org.nr        964 994 218 

Postboks 701 
9815 VADSØ 
postmottak@ffk.no 

Henry Karlsens plass 1 
9800 VADSØ 
www.ffk.no 

Telefaks +47 78 96 30 01 Bankkonto 4930.09.12051 

  

Fylkesrådmannens stab 
 

 

 

Nordkapp kommune 
Postboks 403 
9751 HONNINGSVÅG 
 
 
   

 

  
 
 

Uttalelse til områderegulering av Nordkapp-halvøya 
 
Finnmark fylkeskommune viser til brev og publisering av 05.01.2018. 
Fylkesrådmannens stab v/plan, koordinerer fylkeskommunens uttalelser i plansaker. 
 
Planfaglig uttalelse: 
Nordkapp er et av landets største reiselivsmål. Området har stor betydning for næringslivet i 
Nordkapp kommune og skaper store ringvirkninger regionalt. Den pågående 
områdereguleringen skal tilrettelegge for økt verdiskapning, samt forutsigbare rammer for 
brukerne av området. Finnmark fylkeskommune har følgende planfaglige merknader til 
områdereguleringen. 
 
Utfartsparkeringene som er foreslått utvidet og forsterket i planbeskrivelsen må være regulert til 
en slik grad at det kommer personene som bedriver utfart i området til gode. Opparbeidelsen av 
enkle sanitære løsninger samt informasjon om området og planlagt rute ansees som positivt. 
Det er under dette viktig at dette ikke blir et oppholdssted for bobilturister da dette kan bidra til 
økte krav/ønsker om bedre tilretteleggelse (strøm, tømmeplass osv.).  
 
De planlagte turstiene vil kunne bidra til å kanalisere turismen i området på en annen måte enn 
tidligere. Fylkeskommunen mener at det i denne sammenheng er viktig med godt utarbeidede 
og merkede stier, da det kan være uerfarne personer som oppsøker områdene. En grundig 
opparbeidelse vil og bidra til å senke terskelen for behov av beredskap.  
 
Da allemannsretten står sterkt i Norge støtter fylkeskommunen kommunens vurdering i å avsette 
selve platået til offentlig friområde. Dette vil og bidra til å ivareta friluftsinteressene på Nordkapp-
halvøya. FFK har ingen bemerkninger når det kommer til opparbeidelsen av tursti inn til platået 
fra en evt. offentlig parkeringsplass på området. 
 
Om det blir aktuelt å oppføre nybygg ønsker Finnmark fylkeskommune å påpeke at det må 
tenkes på estetikk som vil stå i arkitektonisk stil til det som er oppført på platået. Det er og særlig 
viktig at arealer som skal være avsatt for allmennheten, for eksempel leke- og oppholdsplasser, 
parkeringsplasser og andre offentlige rom blir vurdert opp mot kriteriet om universell utforming.  
 
Utover dette har ikke Finnmark fylkeskommune øvrige planfaglige merknader.  
 
 
  



 
 

Kulturminnefaglig uttalelse – nyere tid: 
I bestemmelsene til områdereguleringen av Nordkapp-halvøya er Tunes og Hornvika registrert 
som hensynssone for kulturmiljø (H570_1-4). I tillegg reguleres Globusen og Hornet med 
hensynssone. Finnmark fylkeskommune ser på dette som positivt da dette er viktige 
kulturhistoriske områder i kommunen som blir ivaretatt og sikret gjennom bestemmelsene i 
områdereguleringen.  
 
Den gamle postveien fra Hornvika inngår i områder avsatt til hensynssone (H530_1-7). I punkt 
b) står det at «Det er tillatt med oppgradering av stier, samt etablering av skilting, rasteplasser 
og andre mindre tiltak som fremmer bruken av områdene til friluftsformål». Finnmark 
fylkeskommune mener veien bør inngå i samme hensynssonen som Hornvika (H570_2). 
Postveien er en viktig del av kulturmiljøet og knyttes tett til historien som omhandler Hornvika. 
Dersom kommunen likevel ønsker å beholde den gamle postveien som Hensynssone H530 
oppfordrer fylkeskommunen kommunen til å sette inn en ny linje om H530_7, som sier at stien 
skal/bør restaureres. Dette for at en oppgradering vil bety endringer av veiens struktur og 
formidlingsverdien kan forringes sterkt. Videre bør det ikke etableres rasteplasser som kan 
forringe stiens kulturhistoriske verdi på tur fra Hornvika og opp til toppen. Etablering av 
rasteplass på toppen i enden av postveien vil ikke Finnmark fylkeskommune ha motforestillinger 
til. Når det kommer til skilting bør disse fortrinnsvis plasseres nede i Hornvika eller ved veiens 
slutt.  
 
Utover dette har Finnmark fylkeskommune ingen flere merknader til områdereguleringen som 
går på nyere tids kulturminner og bygningsvern. 
 
Kulturminnefaglig uttalelse – arkeologi: 
Finnmark fylkeskommune er fornøyd med at kulturmiljøene innenfor området er avmerket som 
hensynssoner (H570_1-4) med tilhørende bestemmelser, samt at kulturminnene på Tunes er 
båndlagt etter Lov om kulturminner (H730_1-9). Tunes er et rikt kulturmiljø med en rekke 
kulturminner. Tunes var på tidlig 1500-tallet det største fiskeværet på Magerøya, og omkring 
1590 hadde stedet en av hovedkirkene. Tunes er på listen over lokaliteter som ønskes 
tilrettelagt gjennom bevaringsprogrammet for utvalgte arkeologiske kulturminner og kulturmiljø 
(BARK). Dersom det skal skiltes til stedet fra bilvei, må det etableres en skriftlig skjøtselsavtale 
med kommunen/museet. Kommunen/museet må ha kontinuerlig oppsyn gjennom hele 
barmarksesongen hvis dette kulturmiljøet skal tilrettelegges for turisme. 
 
Vi er videre fornøyd med at aktsomhetsplikten i Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
(Kulturminneloven) § 8 andre ledd er tatt med i bestemmelsene under VI.2. Verneverdi (nr. 6), 
og vil presisere at denne gjelder for alle typer tiltak innenfor planområdet. 
 
Vi merker oss at det innenfor hensynssoner friluftsliv tillates oppgradering av stier, samt 
etablering av skilting, rasteplasser og andre mindre tiltak som fremmer bruken av områdene til 
friluftsformål, punkt b) under V.1.5, samt at det tillates å føre opp nødvendige bygninger og 
mindre anlegg som skal tjene til næringsmessig reindrift, fiske, akvakultur eller ferdsel til sjøs i 
100-metersbeltet, punkt a) under IV.4.1 LNFR-område. Som det også går frem av 
planbeskrivelsen på s. 48 må det nedfelles i planen at før man tar stilling til plassering av tiltak 
og avgrensning av stier skal kulturminnemyndighetene rådføres. Det samme gjelder for en 
eventuell plassering av gapahuk eller tilsvarende på eller i nærheten av Tunes eller i Hornvika. 
 
  



 
 

Denne uttalelsen er gitt på vegne av Finnmark fylkeskommune. Vi gjør oppmerksom på at det 
skal hentes inn en egen uttalelse fra Sametinget, avdeling for miljø, areal og kulturvern, 
Finnmark. 
 
Med hilsen 
Charles Petterson 
plansjef 
 
Nora Dahl 
arealplanveileder 
 
  



 
 

 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 VADSØ 
Sametinget / Sámediggi, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárášjohka/Karasjok 
Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat, Postboks 133, 9811 VADSØ 
 


