Oppsummering av frokostmøte fredag 30.oktober
kl. 0830 - 1000
Sted: Perleporten Kulturhus
Antall: 44 deltakere




















Velkommen av Om Kapp KF v/Kari Lene Olsen
Ordfører Kristina Hansen åpner legger fram i korte trekk føringer vedr. arealplanen.
Rådmann Charles Hansen oppsummerer gammel plan og hva som ligger til grunn.
Kommuneplanlegger Vegar Juliussen gjennomgår endringer i forhold til dagens situasjon
og de endringer som er lagt inn etter befaring med formannskapet.
Hva legges til grunn for arealplan?
2012 ble planstrategi vedtatt.
Satsingsområder: marine og maritim infrastruktur
Maritim virksomhet lagt inn i planen fra Kobbhullet til Nordmannset
Veidnes – tatt inn i arealplanen
Opprette akvakulturareal: – Lafjorden, Svartholla, Vedbotn og Vannfjorden
Hyttefelt Kåfjord, Porsangvika – utvides
Porsangnesset, Rasskjeila, Sandvika og mannskarvika - kulturminner
Ved kraftstasjonen på Repvågstranda; kombinert fritid og næring
Stranddalen, Vedbotn LNF område – dagen arealplan
Repvåg blir utvidet
Hensynsoner; drikkevannskilder, kulturminner, reindrift ovs.
Endringer innarbeides i arealplanen
Sentrum er tatt ut av arealplanen fordi arealplanen er av overordnet karakter. Det
utarbeides en egen sentrumsplan der gang og sykkelvei til Nordvågen også innarbeides.
Skipsfjorden: fritidseiendom og næring. Konsekvensutredning ligger i planer til
Nordkappregionen Havn. Hotell blir berørt sammen fritidseiendom.
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Reinelva: Cermaq har ikke skrinlagt sine planen om smoltanlegg.
Havna legger til rette for framtidig arealbruk skipsfjorden – olje / gass
Kobbhulla – marin/maritim industri sammen fiskeindustri
Sarnes: boligmessing utbygging – allerede hyttebebyggelse
Omlastning i Sarnesfjorden
Fjordene til akvakultur/oppdrett/havbruk
Ny type oppdrett; levendelagring av fisk. Dette må tas inn i planen
Fiskeri er viktig næring. Viktig å ta med seg råd fra fiskerinæringa før planen vedtas.
Arealplanen skal revideres etter en periode og endringer vil komme der.
Vannfjorden skal brukes til oppdrett.
Havbruk – Grieg er veldig fornøyd med planen. Ønsker å videreføre lokalitet på Sarnes.
Havbruk har fått større oppmerksomhet enn i dagen arealplan.
Medvirkning er viktig i prosessen.
Repvåg er detaljregulert og det er negativt. Vannproblematikk på Repvåg. Konsekvenser?
Samfunnets forpliktelser overfor Repvåg i forhold til strøm og vann.
Kombinert næring, fritid og bolig er tatt inn i endringer til planen når det gjelder Repvåg.
Vedbotn er ivaretatt.
Vannkilde i Repvåg er igangsatt
Nordkappregionen Havn har i sitt strategidokument lagt inn Repvåg som fiskerihavn.
Dette er fulgt opp i arealplanen.
Kraftlaget – vurderes områder der det er få brukere. Har investert ny linje der. Repvåg
trygg pr. i dag.
Kraftstasjonen er i et område med kulturminner i Reinelva. Hvem betaler dette?
Kommunen forhandler om det
Avklaring om reguleringer og kulturminner.
Gjesvær; tatt ut havbruk.
Skarsvåg blir kominertdrift.
Ved Thomassen hytta – masseuttak lagt inn
Reiseliv og turisme i boligområder – skal ikke legges til rette for ulovlig virksomhet.
Reiseliv: store behov for reiselivet er urørte og attraktive områder tilrettelagt. Er dette
hensyntatt?
Sværholthalvøya – uberørt i sin helhet.
Planutkastet blir det lagt ut før folkemøtet – ordfører avklarer dette med rådmannen.
Masseuttak på Langstrand? skal dette fjernes? det er lagt ned. FEFO som grunneier har
en søknad inne. Tas inn i planen av planlegger.
Delplan om sentrum – når kommer denne? Planprogrammet kommer denne
kommunestyreperioden. Arealplan legger føringer.
Infrastruktur vei, sjø og luft: Rådmannen jobber med saken og kjenner problematikken.
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Skarberget; Repvåg Kraftlag jobber videre med planlegging.

Oppfølging av saker tatt opp på forrige frokostmøte. Havnefogd orienterte om oljetanker – prosess.
Rådmann om flyruter. Oddbjørn Samuelsen om arbeidet i Skarberget.
Takk for oppmøte

Kari Lene Olsen
Referent
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