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Fylkesmannens uttalelse til offentlig ettersyn av områderegulering
for Nordkapphalvøya
Vi viser til offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for Nordkapphalvøya – Nordkapp
kommune – oversendt i brev av 29. juni 2018.
Fylkesmannens merknader
Fylkesmannen varslet i brev av 5. mars 2018 innsigelse til planen. Etter dialogmøte med
kommunen ble det besluttet å frafalle varselet. I varslingsbrevet gikk vi bl.a. imot
planbestemmelsens V.1.5. bokstav d) om opparbeiding av kjøresport mellom hovedveien og
Knivskjelodden. Vi er fornøyd med at denne bestemmelsen har frafalt.
Vi registrerer at det jf. planbestemmelsene V.1.5. Hensynssone friluftsliv bokstav e) tillates
etablering av «mindre bebyggelse som legger til rette for ly, renovasjon og sanitær» i
Hornvika (H530_5). I opprinnelige bestemmelser gjaldt denne bestemmelsen H530_3 ved
Knivskjelodden. Denne endringen er det ikke opplyst om i hverken saksfremlegg eller ved
oversendelse ifm offentlig ettersyn.
Det må her understrekes at Hornvika (H530_5) inngår i et vernet plante- og
dyrefredningsområde jf. Forskrift om naturfredning, Nordkapp-fjellet og Hornvika, Måsøy og
Kjeldvik, Finnmark. Bakgrunnen for vernet i 1929 var nettopp den negative påvirkning
masseturisme til Nordkapplatået via Hornvika hadde for plante- og dyrelivet, en
problemstilling som er vel så aktuell i dag.
Dersom det skal etableres mindre bebyggelse for ly, renovasjon og sanitær, forventer vi at
dette samlokaliseres med eksisterende bebyggelse i Hornvika. Plante- og dyreliv er jf.
verneforskriften for Nordkapp-fjellet og Hornvika «fredet mot beskadigelse eller ødeleggelse
av ethvert slags». Jamfør naturmangfoldloven § 77 gjelder like fullt lovens §§ 47 og 48 for
eldre vernebestemmelser. Ved søknad om byggetillatelse til slike anlegg som
planbestemmelsene åpner for, skal det samtidig søkes Fylkesmannen som vernemyndighet
om dispensasjon fra verneforskriften jf. naturmangfoldloven § 48.

Fylkesmannen har ut over dette ingen merknader til planen.

Postadresse:
Statens hus
9815 VADSØ

Telefon:
78 95 03 00

Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

E-post:
fmfipostmottak@fylkesmannen.no

Internett:
www.fylkesmannen.no/Finnmark
Org.nr: 967 311 014

Side 2 av 2

Med hilsen

Iris Hallen
seksjonsleder

Anders Tandberg
overingeniør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.
Kopi til:
Finnmark fylkeskommune

Henry Karlsens plass 1

9815

Vadsø

