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Uttalelse til søknad om dispensasjon for etablering av tursti  - Storefjell - gnr 8 - 

Nordkapp kommune 

Troms og Finnmark Fylkeskommune viser til deres oversendelse, datert 20.05.2021, med frist 18.06.2021. Seksjon 
for areal- og samfunnsplanlegging har samordnet uttalelsen fra Troms og Finnmark fylkeskommune på vegne av våre 
ulike fagområder. 
 
Nordkapp kommune har mottatt en søknad fra Honningsvåg Turn og Idrettsforening som søker om tillatelse for 
etablering av tursti opp Storefjell, langs ryggen av fjellet, ned i Elvedalen og tilbake til utgangspunktet. Traseen opp 
Storfjellet bygges med stein og blir en såkalt sherpatrapp. 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.  
 
Gjeldende plan for området er Kommuneplanens arealdel 2015-2026, med planID 2019-2016004, vedtatt 
13.10.2016.  
 
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. 
 
Turstien vil gå i et område satt til LNFR i KPA (2016), og må behandles som dispensasjonssak etter plan- og 
bygningsloven kapittel 19, «Dispensasjon». 
 
Ovennevnte sherpatrapp er gitt prioritet i handlingsdelen for kommunens «Plan for idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv (2016-19)», etter rullering av handlingsdelen 16.12.2020. 
 
Troms og Finnmark fylkeskommune mener at gode nærmiljøer og muligheter for å utøve helsefremmende aktivitet 
er en forutsetning for å kunne målene som skisseres i nasjonale forventninger. Derfor er det viktig at 
grøntområder og gjennomgående turløyper blir tilrettelagt slik at flere har mulighet for å komme ut i naturen. 
Dette er også bra ut ifra et folkehelseperspektiv. Troms og Finnmark fylkeskommune vil ikke gå imot en 
dispensasjon som omsøkt.  
 
Denne uttalelsen er gitt på vegne av Troms og Finnmark fylkeskommune. Vi gjør oppmerksom på at det skal hentes 
inn en egen uttalelse fra Sametinget, avdeling for miljø, areal og kulturvern, Finnmark. 
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