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GRUNNEIERS TILLATELSE TIL PROSJEKTET GENTLE TOUCH PÅ MAGERØYA
Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) viser til deres brev av 24.01.2018, hvor
det søkes om grunneiers tillatelse til prosjektet «Gentle Touch» på Magerøya, Nordkapp
kommune.
Prosjektet går ut på å plassere små kunstinstallasjoner ved 5 forskjellige lokaliteter på
Magerøya. Tiltaket beskrives nærmere i vedlagte søknad.
Tiltaket anses å ikke medføre reell endret bruk av utmark etter Sametingets retningslinjer
om endret bruk av utmark, jf. finnmarksloven § 4, da tiltaket er av lite omfang, og ikke
medfører noen form for opparbeiding av grunn. FeFo vurderer dermed at tiltaket ikke vil ha
vesentlige negative konsekvenser for samiske interesser. Saken er også vurdert i forhold til
finnmarksloven § 1.
FeFo gir med dette grunneiers tillatelse til å sette opp små kunstinstallasjoner på 5
lokaliteter på Magerøya i Nordkapp kommune, iht søknad av 16.01.2018. Det forutsettes at
området tilligger Finnmarkseiendommen.
Tillatelsen gis på følgende vilkår:
 Det tillates ingen terrenginngrep ved utplasseringen av skulpturene
 Dere må selv avklare tiltaket iht. andre myndigheter og annet lovverk.
 Ved endret lokalisering skal dette på forhånd være avklart med FeFo som grunneier.
 Tillatelsen kan trekkes tilbake dersom FeFo etter en konkret vurdering finner grunnlag
for det. I så fall skal det gis et forhåndsvarsel på 6 måneder.
 Dersom installasjonen m.m., utløser krav til søknad etter aktuelle verneforskrift, skal
tiltakshaver innhente tillatelse fra vernemyndighetene.
Tiltaket må skje på en slik måte at det ikke etterlater seg unødvendige sår i naturen.
Tiltakshaver skal foreta umiddelbar opprydding etter at tiltaket opphører. Eventuelle
etterlatenskaper som kan ramme grunneier med pålegg om fjerning etter plan- og
bygningsloven og forurensingslovgivningen er tiltakshavers ansvar.
FeFo gjør oppmerksom på at tiltaket må skje på en slik måte at det ikke fører til ulempe for
andre brukere av området, samt at det tas tilbørlig hensyn til andre bruksberettigede. Det
er tiltakshavers ansvar å avklare forholdet til private eiendommer, eventuelle andre
rettighetshavere som måtte bli berørt av tiltaket, samt annet lovverk.
For saksbehandlingen skal det betales et behandlingsgebyr på kr 1.511,-. Beløpet blir
fakturert fra vårt kontor i Alta med 14 dagers forfall.
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