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Innledning 
 

 Hvilke muligheter og utfordringer står Nordkapp kommune overfor? 

 Hvilke mål skal vi sette for Nordkapp kommune? Hvordan skal vi oppnå dem? 

 Hvordan skaper vi engasjement, deltagelse og debatt om lokale samfunnspørsmål? 

 

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument, med visjon, mål og strategier for 

ønsket samfunns-, areal- og tjenestutvikling. I samsvar med med kommunal planstrategi starter 

Nordkapp kommune med dette arbeidet med å revidere kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. 

Hovedformålet med planarbeidet er å utarbeide en samfunnsdel for perioden 2021-2030 som gir 

overordnete mål og strategier for en langsiktig og bærekraftig samfunnsutvikling av Nordkapp 

kommune, samt en arealdel som angir hovedtrekkene for hvordan arealene i kommunen skal brukes og 

vernes. 

Med dette varsles oppstart av kommuneplanarbeidet formelt, jf. plan- og bygningslovens § 11-12. 

Samtidig legges dette forslaget til planprogram ut til offentlig ettersyn, jf. pbl. § 11-13.  

Planprogrammet skal beskrive formålet med planarbeidet, viktige problemstillinger, planprosessen 

med frister og deltakere og opplegg for medvirkning. Planprogrammet vil endelig fastsettes av 

kommunestyret og vil være styrende for planprosessen. 

I høringsperioden er det ønskelig med innspill til innhold i planprogrammet. Spesielt gjelder 

dette for prioriterte satsingsområder, hvordan planprosessen legges opp og hvordan medvirkning best 

ivaretas. 

Planarbeidets formål 
Hovedformålet med planarbeidet er å revidere kommuneplanens samfunnsdel og arealdel for perioden 

2021-2035. Kommuneplanens samfunnsdel skal angi retning for fremtidig utvikling, gjennom 

overordnede mål og strategier for den langsiktige og bærekraftige samfunnsutviklingen av Nordkapp 

kommune. Rullering av kommuneplanens samfunnsdel har til hensikt å: 

- fornye og tilpasse fokusområder, mål og strategier til de muligheter og utfordringer som 

identifiseres, og politiske prioriteringer som gjøres for Nordkapp kommune i kommende 15-

årsperiode.  

- videreutvikle plandokumentet som et retningsgivende og strategisk styringsdokument, med 

klare føringer for oppfølgende planer og tiltak.  
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- videreutvikle og klargjøre forbindelsen fra plandokumentet til kommuneplanens handlingsdel 

(virksomhetsplanene), som rulleres årlig.  

- forankre planarbeidet godt i  kommunen, både politisk og administrativt.  

- skape en arena for overordnede diskusjoner om utviklingen av kommunen, og legge til rette 

for aktiv medvirkning fra innbyggere, næringsliv og organisasjoner. 

Formålet med revideringen av kommuneplanens arealdel er å videreutvikle Nordkapp kommune. 

Planen skal angi hovedtrekkene i hvordan arealene i kommunen skal brukes og vernes. Arealdelen kan 

ses på som en konkretisering av overordnede mål og strategier i samfunnsdelen. Arealdelen skal være 

utformet i et langsiktig perspektiv, det må derfor være tilstrekkelig fleksibel slik at det er mulig å 

innpasse nye behov og muligheter, den må derfor holdes på et relativt overordnet nivå og ikke være 

for detaljert. Arealdelen omfatter arealplankartet, temakart, bestemmelser, samt en planbeskrivelse 

med konsekvensutredninger og eventuelle handlingsplaner.  

 

Bakgrunn for planarbeidet 
Kommunestyret i Nordkapp har i kommunal planstrategi for 2019-23 vedtatt revisjon av både 

kommuneplanens samfunnsdel og arealdel med oppstart over nyåret 2021.  

 

Plan- og bygningsloven stiller krav om utarbeidelse av planprogram for alle kommuneplaner. 

Utarbeidelsen av planprogrammet blir første del av denne planprosessen. Planprogrammet skal gjøre 

rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning. Planprogrammet 

skal videre redegjøre for hvilke alternativer som skal inngå i planarbeidet, og aktuelle utredninger som 

anses nødvendig for et godt beslutningsgrunnlag. 

 

Planprogrammet skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker. Det er 

kommunestyret som endelig fastsetter planprogrammet som skal legges til grunn for planarbeidet. 

 

I arbeidet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel er det viktig for Nordkapp 

kommune at både politikere og administrasjon føler ansvar for og eierskap til planen. Bare da 

vil den kunne bli det operative og bruksvennlige planverket vi ønsker for samfunnsutviklingen 

i Nordkapp. 

 

Kommuneplanen er et overordnet og dynamisk styringsresskap, men skal ikke være en stiv ramme 

som er bestemt en gang for alle; ting forandrer seg hele tiden. Kommuneplanen har vanligvis et 

tidsperpektiv på 12-15 år. Handlingsdelen  skal si hvordan planen skal følges opp i valgperioden. 

Kommunestyret skal minst én gang i valgperioden vedta en kommunal planstrategi. I den skal det tas 

stilling til hvorvidt kommuneplanen eller deler av kommuneplanen skal revideres.  
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Figur 1 Kommuneplanprosessen - samfunnsdelen - handlingsdelen. Kilde: Veileder T-1492 

  

Nordkapp kommune vedtok 16.12.2020 Kommunal planstrategi for Nordkapp kommune 2019-23. 

Plan- og bygningsloven sier at kommuneplanen skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien 

(pbl § 11-1). Nylig vedtatt planstrategi skal derfor i sin helhet legges til grunn i revisjonsarbeidet. 

Planstrategien slår fast at det er behov for revisjon av kommuneplanen, både samfunnsdelen og 

arealdelen. Samfunnsdelen skal gi de overordnede føringene for innholdet i arealdelen. Samfunnsdelen 

og arealdelen skal utarbeides relativt parallellt. Revideringen skjer i 2021.   

Gjeldende kommuneplan 

Samfunnsdelen 
Kommuneplanens samfunnsdel for Nordkapp ble vedtatt 16.09.2014. Planen inneholder 

satsingsområder som hver for seg representerer fire tema det er viktig å fokusere på i planperioden 

2014-2025: 

- Utvikling og vekst. 

- Levevilkår for unge og eldre 

- Bærekraftig arealforvaltning 

- Petroleumsvirksomhet 

Kommuneplanens samfunnsdel (2014) legger opp til at «Arealplanen skal legge til rette for en mer 

robust og fornybar energiforsyning gjennom utnytting av vindressurser, både til lands og til havs». 

Under arbeidet med kommuneplanens arealdel 2016, ble etablering av energiproduksjon i form av 

vindmøller inntil videre skrinlagt etter dialog med NVE. Det var ikke ønskelig at arealer til vindkraft 

legges inn i kommuneplaner før det er gitt konsesjon. Begrunnelsen var at energianlegg styres av 

annen lovgivning enn plan‐ og bygningsloven. Den strategiske føringen for fremtidige energiløsninger 

i samfunnsdelen bør kunne viderutvikles og konkretiseres i en klima- og energiplan.   

En god del av forutsetningene for planen har endret seg på relativ kort tid, og kommunedirektøren 

foreslår at det utarbeides ny samfunnsdel med mål og strategier. Dette bør skje først i perioden, og gis 

høyeste prioritet. Samfunnsdelen bør i større grad utformes som et samlet, og i enda større grad et 

overordnet strategidokument for alle sektorer og planer. Det vil gjøre det enklere for både lærd og leg 
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til å se ting i sammenheng, og forenkle planleggingen i sektorene. Tommelfingerregelen i planlegging 

er å ikke planlegge mer enn høyst nødvendig. 

Arealdelen 
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 13.10.2016. Noen av målene i kommuneplanens samfunnsdel 

gir føringer for arealdelen: 

 

- Det skal settes ekstra fokus på samferdselsprosjekter og nasjonal transportplan 

- Nordkapp kommune skal være en tilrettelegger for næringslivet 

- Nordkapp vil ha økt verdiskapning 

- Innbyggernes trygghet og samfunnssikkerhet skal prege arealplanen 

- Arealplanen skal legge til rette for økt fysisk aktivitet 

- Kommunen skal kunne tilby egnede områder for fritidsboliger 

Planen definerer satsingsområder for Nordkapp kommune som lokalsamfunn og hvordan det er 

ønskelig at Nordkapp skal se ut i fremtiden. Honningsvåg sentrum ble tatt ut av arealplanen og skal 

utferdiges som en områdeplan. Dette fordi et overordnet planverk som arealplanen ikke dekker de 

særlige planbehovene i sentrum. Ferdigstilling av Områdereguleringen av Honningsvåg sentrum vil gå 

parallelt med arbeidet med kommuneplanen og innlemmes i arealplanen. Det samme gjelder for 

Nordkapp-halvøya.  

Rammer og forutsetninger for planarbeidet 
Plan- og bygningsloven styrer i hovedsak planarbeidet i kommunen. I tillegg er det mange ulike 

sektorlover som vil ha innvirkning på kommunens arbeid. Forvaltning av disse lovene er ofte lagt til 

andre styresmakter enn kommunen. Noen lover er sektorovergripende og i stor grad styrende for 

planarbeidet og kommunens handlinger, eksempelvis folkehelseloven og naturmangfoldloven.  

 

Folketallsutvikling og befolkningssammensetning vil legge føringer på hvordan kommunen disponerer 

sine ressurser. På den annen side vil måten ressursene disponeres på ha innvirkning på hvordan 

folketallsutvikling og befolkningssammensetning blir i fremtiden.   

Nasjonale retningslinjer 
Mål og rammer for den nasjonale politikken fremgår av statlige planretningslinjer, rikspolitiske 

retningslinjer (RPR), stortingsmeldinger, handlingsplaner og rundskriv 

Nasjonale forventninger 
De nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging 2019-23 ble vedtatt 14. mai 2019. 

Den nasjonale politikken som formidles gjennom forventningene vil gi føringer for arbeidet med å 

avklare planbehov i kommunal planstrategi, og skal følges opp i den kommunale planleggingen etter 

plan- og bygningsloven.  

Regjeringen legger vekt på at vi står overfor fire store utfordringer: 

 

 Å skape et bærekraftig velferdssamfunn  

 Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og 

en forsvarlig ressursforvaltning  

 Å skape et sosialt bærekraftig samfunn  

 Å skape et trygt samfunn for alle 

 

De regionale og lokale myndighetene har sentrale oppgaver med å håndtere disse utfordringene. Det 

gjelder alle kommuner, uavhengig av størrelse og kompetanse. Planlegging er et av deres viktigste 

verktøy. Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for å styrke samiske språk, kultur og 

næringsgrunnlag i planleggingen, når det er relevant.  
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Figur 2 FNs bærekraftsmål. Kilde: Regjeringen.no 

FNs bærekraftsmål skal legges til grunn for samfunns- og arealplanleggingen. Regjeringen har bestemt 

at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i 

vår tids største utfordringer, også i Norge. Det er derfor viktig at bærekraftmålene blir en del av 

grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen.  

Små kommuner i Norge ser andre hindre for gjennomføring av målene enn de store kommunene. Noen 

store kommuner peker på behovet for å endre tankegang og sikre oppmerksomhet og lokal interesse 

for verdensmålene. Mange små og mellomstore kommuner peker på mangel på ressurser, kompetanse 

og tid til å fokusere på verdensmålene i deres arbeidshverdag. Samarbeid trekkes frem som et viktig 

virkemiddel for å overvinne disse hindrene. I første omgang vil det være nødvendig å gjøre 

prioriteringer for hvilke av målene Nordkapp kommune ønsker å fokusere på innenfor de tre 

dimensjonene i bærekraftig utvikling: Økonomi, miljø og sosiale forhold. 

 

 

Figur 3 Dimensjonene ved bærekraftig utvikling. Kilde: Regjeringen.no 
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Regionale retningslinjer 
På regionalt nivå gir regional planstrategi, fylkesplan og ulike fylkesdelplaner og strategier føringer 

for hva kommunen skal gjøre. 

Formål med planarbeidet 

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Samfunnsdelen skal ta stilling til 

langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og som organisasjon.   

Samfunnsdelen legger rammene for sektorenes arbeid, og vil være grunnlaget for andre langsiktige og 

kortsiktige plandokument. Samfunnsdelen skal også legges til grunn for statlige og regionale 

myndigheters rolle i kommunen.  

 

Samfunnsdelen skal svare på disse spørsmålene: 

- Hvor står vi? 

o Status og utfordringer 

- Hvor skal vi? 

o Visjon og mål 

- Hvordan kommer vi dit? 

o Strategier og tiltak 

Samfunnsdelen skal sette mål for ønsket utvikling i kommunen, og peike på tiltak for å nå disse 

målene. Planen skal omfatte 

- Kommunes oppgaver 

o Forvaltning(myndighet iht. lovverk) 

o Tjenesteproduksjon (tilbud til befolkningen) 

o Samfunnsutvikling 

- Kommunen som organisasjon  

 

 

Samfunnsdelen legger føringer for kommunens arealforvaltning, dvs hvilke prinsipp og løsninger som 

skal legges til grunn og innarbeides i arealdelen.  
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Utviklingstrekk og utfordringer 

Samfunnsdelen 
Kommunal planstrategi gir en oversikt over de viktigste utviklingstrekkene og utfordringene for 

kommunen fremover: 

I de senere årene har det skjedd til dels dramatiske endringer i samfunnsutviklingen. En typisk trend er 

økt globalisering, økt urbanisering, nye teknologiske løsninger og digitalisering, økt internsajonal 

handel og turister fra hele verden. Vi har en befolkningsnedgang i Nord-Norge generelt, og i 

distriktene spesielt. Vi har utfordringer knyttet til rekruttering for å løse morgendagens oppgaver. De 

små, men viktige møteplassene forsvinner.  

5 utfordringer som lokal samfunnsutvikling må håndtere er 

1. Strammere økonomiske rammer. 

2. Endret befolkningssammensetning og folkehelseutfordringer 

3. Klima- og miljøutfordringer 

4. Arbeidsliv og sysselsetting 

5. Infrastruktur og stedsutvikling 

 

Strammere økonomiske rammer 

Nordkapp kommune har hatt en god økonomisk utvikling de siste årene. Kommunen har vært istand til 

å foreta nødvendige omstillinger, og jevnlig levert positivt driftsresultat. Dette har resultert i at 

kommunen har hatt reserver for å utvikle seg. Det er viktig at man gjør kloke og omforente valg for 

perioden, slik at kommunen ikke utsettes for en kostnadsøkning som kan medføre at alle reserver 

brukes opp på kort tid. 

Imidlertid står kommunen foran et større omstilligsbehov enn tidligere. Dette skyldes i hovedsak at 

inntektene går ned (færre innbyggere, og manglende kompensasjon for lønns- og prisvekst), samtidig 

som at kostnader for lovpålagte tjenester øker. I budsjettet er det foreslått en rekke strukturelle 

endringer på kommunale tjenester som bidrag til å redusere omstillingspresset i organisasjonen i årene 

fremover. 

Endret befolkningssammensetning og folkehelseutfordringer 

 

 

Figur 4 Befolkningspyramide 2020. Kilde: SSB 
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Av figur 4 fremgår det at alderssammensetningen i kommunen er skjev både i et alders- og et 

kjønnsperspektiv. Majoriteten av befolkningen er aldersgruppen over 45, og består for det meste av 

menn.   

 

Figur 5 Fremskriving ertter alder. Kilde: SSB 

 

Figur 6 Fremskrining etter kjønn. Kilde: SSB 

Fremskrivninger av befolkningsutviklingen etter alder og kjønn i figurene 5 og 6 frem mot 2040, viser 

en stadig økende skjevfordeling. En økende andel eldre stiller store krav til kommunal planlegging, 

men kommunen har tilsvarende mye å vinne på å jobbe systematisk og langsiktig for å legge til rette 

for at eldre kan bidra med sine ressurser og mestre eget hverdagsliv så lenge som mulig. 

Den demografiske utviklingen representerer åpenbare utfordringer i et folkehelseperspektiv. Andelen 

av barn, unge og voksne i sin sterkeste, sunneste og beste alder synker, mens andelen eldre, hvor 

potensialet for helseproblemer blir større, øker. Folkehelsearbeidet skal bidra til en samfunnsutvikling 

som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller. Kommunen skal ha oversikt over 

befolkningens helsetilstand og legge denne oversikten til grunn for all kommunal planlegging, jf. 

folkehelseloven.  

Folkehelseinstituttet (FHI) utgir hvert år en folkehelseprofil for alle kommuner og fylker. 

Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i 

befolkningen, jf. folkehelseloven.  

 

Klima- og miljøutfordringer 

Vi vet hvor vi bor. Dårlig vær er en del av våre liv og har alltid vært det, men klimautviklingen blir 

likevel stadig mer relevant for kommunens planarbeid. «Uvær» blir vanligere og vanskeligere å 

håndtere. Klimaendringene gjør verdens klima varmere, villere og våtere. På toppen av Norge med 

Barentshavet som nærmeste nabo betyr dette større nedbørsmengder generelt og større risiko for 

ekstremhendelser med mye snø, regn og/eller brå tining og kombinasjoner av disse.  

De seneste årene har budt på flere evakueringer som følge av rasfare, dager med ras- og værstengte 

veger, vanninntrenging i bygårder og jordutglidninger i bebyggelse som følge av snøsmeltning og så 

videre. Været og klimaet byr allerede nå på store utfordringer og disse blir etter alt å dømme kun 

større. Håndtering av vær og klimarelaterte utfordringer bør derfor stå helt sentralt i den kommunale 

planstrategi, med håndtering av rasfare og smeltevann som vesentlige fokusområder.  

Arbeidsliv og sysselsetting 

Nordkappsamfunnet er et lite og kompakt samfunn som er direkte påvirket av klimaet, marine 

ressurser og forvaltningen av disse. Fiske og sjømateksport er bærebjelken og har vært det i århundrer. 

Oppdrett er i vekst og kommunen er Nord-Norges reiselivskommune nr. 1 på godt og vondt. Regionen 

preges av stor gründerånd, og er nærmest et «Norge i miniatyr» med de største norske 

hovedeksportnæringer energi, sjømat og reiseliv samlet på én plass. Nordkapp kommunes naturgitte 

fortrinn er nærhet til naturressurser, med den naturgitte utfordringen avstand til markedet. 
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Nordkapp er nr. 3 i landet på variasjon i næringslivet og nr. 1 blant Nord-Norske kommuner. En liten 

kommune med stor variasjon i næringslivet vil naturlig ha mange små og mellomstore bedrifter. Små 

og mellomstore bedrifter har både store muligheter og store utfordringer. Utfordringene er gjerne 

begrenset tilgang på kapital, kompetanse og kapasitet i tillegg til stor konjunkturfølsomhet. Denne 

konjunkturfølsomhet er understreket av Covid-19-pandemien og smittevernstiltakene som raskt brakte 

Nordkapp kommune i fylkestoppen for ledighet.  

Små og mellomstore bedrifter har gjerne en smidig og tilpasningsdyktig administrasjon med god evne 

til raske omstillinger ved behov, en til dels påtvunget og nødvendig evne for å lykkes. Nordkapp 

kommune har dermed et godt utgangspunkt for næringsrettede utviklingsprosjekter både på system- og 

bedriftsnivå. Nødvendige inputfaktorer for å ta ut regionens potensial vil i hovedsak vil være tilgang 

på kapital og kompetanse,samt tilrettelegging gjennom kommunale planer. 

Antall sysselsatte i kommunen 4. kvartal 2019 var 1605. De siste 10 årene har antall sysselsatte ligget 

nært 1600 og variert mellom 1552 og 1651. 

Fordelt på bransje er sysselsettingen noenlunde jevnt fordelt over tre hovedyrker, fiske og fiskemottak, 

Reiseliv samt offentlig sektor, se figur.  

 

Figur 7 Sysselsetting fordelt på bransje. Kilde: SSB 

 

Rundt hver tredje sysselsatte jobber innen fiske og sekundærnæringer med totalt 526 sysselsatte.  

Infrastruktur og stedsutvikling 

At innbyggerne i Nordkapp kommune som i resten av landet blir stadig eldre er en av 

velferdssamfunnets største suksesser. For å håndtere endringene må det legges til rette for 

aldersvennlig/generasjonsvennlig samfunn. Det er fornuftig å legge mer fokus på arbeid som 

involverer frivillige for å kunne møte de demografiske endringene som kommer. I takt med sistnevnte 

prosesser må kommunens infrastruktur oppgraderes og tilpasses utfordringene.   

Desverre medfører utviklingen at behovet for tjenester til barn- og unge reduseres. Et behovstyrt tilbud 

kan høres logisk ut, men i og med at dette kan bety et være eller ikke være for relativt marginale 

tilbud, vil det naturlig nok ha en konsekvens; dersom en kommune ønsker å tiltrekke seg unge 

småbarnsfamilier, må det være noe som tiltrekker, ikke minst for barn.  
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Handel som har vært den tradisjonelle driver i steds- og sentrumsutviklingen er under press fra ikke 

minst netthandel. Det har etterhvert ellers i landet blitt vanlig å se på lokalisering av store offentlige 

bygg som en ny drivkraft i sentrumsutviklingen.  

Stedsutvikling innebærer å gøre stedet til: 

 

- Et levende sted, med gode offentlige rom og bokvaliteter 

- Et trygt sted 

- Et bærekraftig sted 

- Et sunt sted som legger til rette for hverdagsaktivitet 

- Et attraktivt sted å etablere seg, for både innbyggere ognæringsliv 

 

Stedsutvikling skjer etter både offentlig og privat initiativ. Kommunen bidrar først og fremst med 

tilrettelegging gjennom sine planer. Utbyggingsavtaler inngår som et av flere virkemidler kommunen 

kan bruke i gjennomføringen av arealplaner. Med utbyggingsavtaler menes en avtale mellom 

kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging av et område, som har sitt grunnlag i 

kommunens planmyndighet etter plan- og bygningsloven og som gjelder gjennomføring av kommunal 

arealplan (Plan- og bygningsloven kap. 17-1), 

I kommunens økonomiplan 2020-23 ligger prosjekt 18302: Helsebygg renovering eller nybygg. I 

prosjektet inngår en mulighetsstudie som skal avklare ulike behov for de ulike brukergrupper, 

fremtidig plassering av de ulike tjenestene innen helse og omsorg med fokus på samlokalisering, 

tverrfaglig samarbeid og arealeffektivitet.  

Tilrettelegging gjennom planer for sentrumsnære funksjoner med mulige samlokaliseringer, vil være 

kanskje det viktigste kommunale bidraget til en god stedsutvikling. 

Arealdelen 
Kommuneplanens arealdel (2016) dekker Nordkapp kommune med unntak av Honningsvåg sentrum 

og Nordkapp-halvøya. Disse områdene skal ferdigstilles som områdereguleringer og innlemmes i 

arealdelen.  

Erfaring med kommuneplanens arealdel de siste 4 år er at det er behov for justering av både 

bestemmelser og arealdisposisjon. Dette understøttes av blant annet innspill fra myndighetene, men 

også av befolkningens bruk og behov.   

Kommuneplanens arealdel skal være gjenstand for en revisjon med fokus på å oppdatere arealplankart 

og bestemmelser i henhold til plan- og bygningsloven, regionale planer og strategier. Arealdelen skal 

vise sammenheng mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Den skal gi hovedtrekkene i 

arealdisponeringen, rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan iverksettes, 

samt hvilke hensyn som må tas i arealdisponeringen. 

Gjennom kommuneplanprosessen er det naturlig å fokusere på tilrettelegging for økt nærings og 

boligbygging, samt stedsutvikling og tilrettelegging for flere fritidsboliger. Det er også viktig og 

ivareta friluftsområder for allmennheten. Kommunen har gjennomført Kartlegging og verdisetting av 

friluftsområder. Dette vil være et nyttig hjelpemiddel i arealplanleggingen.  

Det skal gjøres vurdering av eventulle nye utbyggingsområder, samt av avsatte utbyggingsområder 

som ikke har blitt utbygd siden sist planen ble vedtatt. 

 

Ved rullering av kommuneplanens arealdel bør kommunen ta stilling til hvilke reguleringsplaner som 

fortsatt skal gjelde og innta disse som hensynssoner i plankartet med tilhørende bestemmelse. 

Samtidig bør arealplanen identifisere planer som skal oppheves.  
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Figur 8 Gjeldende areaplan 

Aktuelle tema, problemstillinger og utredningsbehov  

I revidering av kommuneplanens arealdel oppfattes følgende tema som sentrale: 

 

Utbyggingsområder 

Arealplanen er relativt ny (2016), og de fleste nye utbyggingsområder er tatt inn; det gjelder 

næringsområdene i Skibsfjord og Veidnes. Dette er områder som ennå ikke er tatt i bruk. Andre 

utbyggingsområder er lokalisert til Honningsvågområdet, og behandlet i områdereguleringen av 

Honningsvåg sentrum.  

Scooterløyper  

Nordkapp kommune er i sluttfasen av prosessen med ny forskrift for scooterløyper i kommunen. 

Løypene skal angis i arealplanen.  

Hytteområder 

Nordkapp kommune består av spredt fritidsbebyggelse, og 4 avgrensede hyttefelt: Stranda, Raskjeila, 

Porsangvika og Kåfjord. Bestemmelsene for hyttefeltene inneholder blant annet plankrav som har vist 

seg å være for rigide. I tillegg må adkomst til hyttene vurderes, ikke minst med tanke på bruk av septik 

og tømming av septiktanker.  

Sjøområder    

I arealplanen av 2016 ble de eksisterende områdene for akvakultur vesentlig innskrenket i forhold til 

foregående arealplan. Arronderingen ble områdene ble gjort i henhold til skisser fra næringen. I tillegg 

ble det lagt ut noen nye områder. Erfaringen tilsier at planen må legge til rette for nødvendige 

justeringer. Det legges ikke opp til nye områder for akvakultur. 
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Folkehelse 

Lokale tiltak knyttet til folkehelse som lekeplasser, stier, parker, grøntkorridorer og lignende foregår 

på et mer detaljert nivå enn kommuneplanen og hovedsakelig innenfor fiskeværene og i området som 

dekkes av sentrumsplanen. 

 

Kulturminner 

Kommuneplanen vil ikke være avklarende i forhold til automatisk fredete kulturminner. Det innebærer 

at hensynet til kulturminner må ivaretas i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for de 

enkelte områder. Dette ivaretas gjennom bestemmelsene. 

 

Hensyn og restriksjoner i arealdisponeringen 

Iht. pbl. § 11-8 skal kommuneplanens arealdel i nødvendig utstrekning også vise hensyn og 

restriksjoner som ha betydning for bruken av areal. Hensyn og forhold som inngår i pbl. § 11-8 a til f, 

skal markeres i arealdelen som hensynssoner med tilhørende retningslinjer og bestemmelser. Dette kan 

for eksempel være: 

- områder som er utsatt for skred, ras og flom, støysoner, sone for sikring av vannforsyning, 

soner for å hindre miljøulempe eller forurensning (ROS)  

- områder med særlig krav om infrastruktur, eks. vann og avløp, energi-, transport- eller 

vegløsninger  

- områder hvor det skal tas særlig hensyn til friluftsliv, reindrift, grønnstruktur, landskap eller 

bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø  

- Soner for båndlegging  

- Områder med krav om felles planlegging  

- Områder/soner der gjeldene reguleringsplaner fortsatt skal gjelde 

Vurdering av utredningsbehov – konsekvensutredninger 
Bestemmelsene om konsekvensutredning av juni 2009 innebærer at konsekvensutredningen 

skal integreres i arealplanleggingen for saker som avgjøres gjennom plan. Forskrift om 

konsekvensutredning pålegger kommunene å vurdere konsekvenser for miljø og samfunnsinteresser. 

Etter plan- og bygningsloven skal det utarbeides planprogram og konsekvensutredning for alle 

regionale planer, kommuneplaner og kommunedelplaner som gir retningslinjer eller rammer for 

framtidig utbygging. 

 

Konsekvensutredningen av kommuneplanens arealdel skal bare omfatte de delene av planen som 

fastsetter rammer for fremtidig utbygging og som samtidig innebærer endringer av den gjeldende 

planen. 

 
Konsekvensutredningen av arealdelen skal beskrive hvilke virkninger utbygging av nye områder eller 

vesentlig endret arealbruk i utbygde områder kan få for miljø og samfunn. Det skal også gis en 

vurdering av virkningene av de samlede arealbruksendringene i planen. Inneholder planen bare 

strategier for fremtidig arealbruk, skal det vurderes hvordan disse vil påvirke miljø og samfunn. 

 

Det skal i konsekvensutredningen av arealdelen også redegjøres for hvilke forhold som skal avklares 

og belyses nærmere i senere regulering av områdene, jf. plan- og bygningsloven § 11-9 nr. 8.  

Omfang og nivå på utredning av enkeltområder må tilpasses områdets størrelse, utbyggingens omfang 

og antatt konfliktgrad. 

 

Utredningstema 

Konsekvensene av planforslaget skal vurderes i forhold til ulike planfaglige tema. Foreløpig ansees 

følgende utredningstema å være aktuelle (alfabetisk rekkefølge): 
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- Friluftsliv og folkehelse 

- Kulturminner og kulturmiljø 

- Landskap 

- Fiskeri og havbruk 

- Naturverdier og biologisk mangfold, herunder marint biologisk mangfold 

- Næringsliv og sysselsetting 

- Samfunnssikerhet ogberedskap (jf egen ROS-analyse) 

- Samiske interesser, herunder reindrift 

- Skred, ras og flom 

- Teknisk infrastruktur (veg, g/s-veg, vann, avløp, energi, tele/data-kommunikasjon) 

Temaene ovenfor gjelder i utgangspunktet for nye utbyggingsområder både på land og i sjø. Aktualitet 

av de forskjellige tema må vurderes fra område til område.  

Metode og datagrunnlag 

Kommunen tar sikte på å foreta en enkel konsekvensutredning på overordnet nivå, basert på kjent 
kunnskap. Behov for mer detaljerte konsekvensutredninger må vurderes på reguleringsplannivå eller 

tiltaksnivå.  

Konsekvensutredningen bygger på eksisterende kunnskap, dvs. grunnlagsdata innen de ulike 

temaområdene, lokalkunnskap, befaringer og skjønn. Grunnlagsdata kan blant annet være databaser 

for faretema, Naturdatabasen (rødlistearter, friluftsområder m.m.) og Kulturminnedatabasen 

Askeladden. Vurderingen inneholder en kort beskrivelse av forslaget, en temavis vurdering av 

arealformålet og en konklusjon om anbefaling vurdert ut fra en helhetlig sammenstilling av 

konsekvensene.  

Konsekvensutredningen skal vurdere tiltakets konsekvenser isolert sett (hvorvidt området er egnet for 

utbygging) og tiltakets konsekvenser for omgivelsene. Hver temavurdering er tildelt en fargekode ut 

fra tiltakets konsekvenser i henhold til følgende skala:  

Konsekvensutredning av enkeltområder 

Hvert av de nye/endrede utbyggingsområdene vil vurderes i fht utredningstemaene gitt ovenfor. 

Konsekvenser/konfliktgrad angis på en tredelt skala som vist under, hvor vurderingene er verbale og 

skjønnsmessige: 

 

 

 Liten negativ/ingen eller positiv konsekvens 

 Middels eller usikker negativ konsekvens   

 Stor eller svært stor negativ konsekvens 
 

Samlet vurdering og konklusjon er gitt en fargekode, hvor grønt er anbefalt, gult er delvis anbefalt og 

rødt er ikke anbefalt. 

Konsekvensutredning av planen som helhet 

I henhold til Forskrift om konskvensutredninger vil det i tillegg til konsekvensutredning av 

enkeltområder også gjøres en vurdering av konsekvensene av planforslaget som helhet. 

 

ROS-analyse 
Det skal gjennomføres en overordnet ROS-analyse både for nye byggeområder og for endringer i 

eksisterende byggeområder. Hensikten med denne er å avdekke om tiltak i planen medfører endringer 

av risiko for mennesker eller omgivelser.  
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Hvis risikobilde i kommunen har endret seg siden forrige revisjon av arealdelen, skal det i tillegg 

gjøres en vurdering av eksisterende utbyggingsområder ift.det nye risikobildet.  

 

Det forutsettes at detaljerte ROS-analyser gjennomføres på reguleringsplan-/tiltaksnivå med sikte på å 

etablere planløsninger/bestemmelser som ivaretar sikkerhet knyttet til aktuell etablering. Dette kan f 

eks gjelde krav til g/-veg, byggegrenser langs kraftlinjer, krav til universell utforming, krav til 

miljøvennlige energiløsninger, krav til utskifting av forurensede masser i grunnen, håndtering av 

overvann mm).  

 

I ROS-analysen skal det tas utgangspunkt i oversiktsanlysen i veileder fra Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap, samt kommunens sjekkliste for farer og uønskede hendelser. Det tas 

videre sikte på å påbegynne ROS-analysen relativt tidlig i planprosessen - for å avdekke viktige 

utredningsbehov tidsnok, og som grunnlag for KU og videre planlegging. 

Opplegg for medvirkning og informasjon 
Kommunen skal legge til rette for medvirkning. Innbyggere, lag/organisasjoner, offentlige organ og 

andre interesserte har anledning til å komme med innspill og merknader to ganger i løpet av 

planprosessen; når planarbeidets oppstart med forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn, 

og når selve planen er utarbeid og lagt ut til offentlig ettersyn. 

Oppstart av planarbeidet kunngjøres i avis og på kommunens nettsider samtidig med at forslag til 

planprogram legges ut til offentlig ettersyn. Myndigheter og lag/organisasjoner blir varslet pr brev, der 

kommunen anmoder om å komme med innspill både til planprogrammet og selve planen. Innspillene 

innarbeides i fremlegget, og kommunestyret fastsetter det endelige planprogrammet. Vedtatt 

planprogram sendes ut til de som har gitt innspill.  

I henhold til kommunens delegasjonsregelement 3.2 e) er funksjonen som planutvalg delegert fra 

kommunestyret til formannskapet. Planutvalget er gitt et spesielt ansvar for å gjennomføre den 

kommunale planleggingen av planer etter plan- og bygningsloven. Planutvalget gjør vedtak om å legge 

planforslaget ut til offentlig ettersyn.  

Forslag til planprogram skal ligge ute til offentlig ettersyn i minst 6 uker. I høringsperioden vil 

administrasjonen arrangere folkemøter og fellesmøter med særlig grendelagene i kommunen, der 

planarbeidet og ønsker og synspunkter diskuteres og gjennomgås. I forkant av folkemøtene vil 
husstandene varsles via SMS. 

Nordkapp er en del av reinbeitedistrikt 16. Tistrekkelig medvirkning for reindrifta kan erfaringsmessig 

by på utfordringer, og reindrifta skal derfor gis særlig oppmerksomhet gjennom hele prosessen. 

Etter offentlig ettersyn skal alle innspill behandles av planutvalget. Planutvalget innstiller overfor 

kommunestyret som gjør det endelige planvedtaket. Vedtaket skal kunngjøres.  

Organisering av planarbeidet 
Et vellykket resultat fordrer et tett samarbeid mellom politikk og administrasjon. Det er derfor viktig at 

planutvalget/formannskapet er sentral innenfor både styrings- og arbeidsfunksjonen i prosjektet, slik at 

politisk deltagelse ikke bare skjer gjennom formelle utvalgsmøter. Det vil være naturlig at planutvalget 

trekker inn deler av kommuneaministrasjonen alt etter hvilket tema som behandles. Posjektledelsen 

undelegges kommunedirektøren. Prosjektes eier er kommunestyret.  
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