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Etablering av tursti - dispensasjon fra KPA
Honningsvåg Turn og Idrettsforening søker om tillatelse ril etablering av en tursti opp
Storfjellet, langs ryggen av fjellet og ned i Elvedalen og tilbake til utgangspunktet.
Traseen opp Storfjellet bygges med stein og blir en sherpatrapp, se vedlagt rapport fra
Stibyggjaren AS.
Tiltaket er forelagt Mahkaravju Siida og grunneier Fefo, se vedlegg.
Stien vil følge mye brukt trase som i dag har flere krevende partier, der mange vil
oppleve at det er vanskelig å ta seg fram.
Det er et stort potensial for flere vandrere på denne ruten, siden den er så lett
tilgjengelig. Fra toppen er det en makeløs flott utsikt mot fjord og fjell. Mange vil få en
stor opplevelse om de går denne turen, og en oppgradering kan ha stor betydning for
helsen til lokalbefolkningen. Bruk av natur i nærområder er viktig i et
folkehelseperspektiv. Turister vil også få stor glede av en oppgradert sti.
Opprustingen av stien vil skje i regi av Nordkappregionen Næringshage AS, i
samarbeide med Honningsvåg Handel og Industriforening (HHI) og Visit Nordkapp AS.
Stibyggjaren AS har omfattende erfaring med bygging av slike trapper og stier, og
arbeidet utføres av sherpaer. Disse er svært dyktige i sitt arbeid.
Rapporten fra Stibyggjaren konkluderer med at det greit vil la seg gjøre å bygge en
trapp i naturstein fra Kraftlagshuset til toppen av Storfjellet. Turgåerne vil da føle seg
trygge, og det vil bli mulig å ta seg opp også for dem som ikke er blant de sprekeste.
Det er også mulig å oppgradere stien som fortsetter fra toppen og østover, med
nedstigning ved Prestevatnet og retur ned Elvedalen, slik at det blir en rundtur på 3,2
km.
Sherpatrappa gitt prioritet i handlingsdelen for kommunens Plan for idrett, fysisk aktivitet
og friluftsliv (2016-19), etter rullering av handlingsdelen 16.12.2020.
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Tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven kapittel 20. Turstien vil gå i et
område satt til LNFR i KPA (2016), og skal derfor behandles som dispensasjonssak
etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Begrunnet søknad skal begrunnes og varsles
overfor naboer og berørte statlige og regionale myndigheter hvis saksområde blir berørt.

Frist for innspill settes til 18.06.2021

Med vennlig hilsen

Vegard Juliussen
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