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I N N H OL D SF OR TE G N E L SE

Kjølle ord skole er i dag en fulldelt skole med klasser på alle trinn. Det er
ca. 116 elever ved skolen. Skolen har egen SFO-avdeling med 17 barn. I
tillegg har Nordkapp Maritime Fagskole og videregående skole et LOSA
prosjekt ved skolen.
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E KSI STE R E N D E P L AN E R

REGU LERI N GSP LAN BESTEMMELSER

Det nnes gammel reguleringsplan fra 1953 som gjelder det eksisterende
Kjølle ord skoleområdet.

Kilde: kommunekart.com

Det regulerte området er på planen vist ved reguleringsgrense.
Bebyggelsen innenfor det regulerte omraadet deles i 3 grupper som for
egne vedtakter.

1. Industribebyggelse
2. Anne bebyggelse
3. Tørkeplass for sk

FELLESBESTEMMELSER

Forhager, mellomrom mellom frittstaaende bygninger, gaardsrom
o.s.v. gis en tiltalende utforming og behandling. Bygningsraadet kan
kreve utarbeidet en felles plan for disse omraader som viser uthus, ev.
beplantning, t0rkeplass, plass for s0ppelkasser og lignende Hvor det ikke
er angitt byggelinje ska! bebyggelsen plasseres minst 5 111. tilbaketrukket
fra den regulerte vegkant.

Ingen tomt maa bebygges for det foreligger godkjent tomtedeling for
hele kvaiialet. Bygningsraadet kan forlange utarbeidet bebyggelsesplan
med h0ydeoppriss for kvartalet i sin helhet for anmeldelse av et enkelt
bygg behandles.

I medhold av bygningslovens § 57 a, punkt I bestemmes i at tinglysning
og innforing kan nne sled av hjemmelsbrev og rettigheter naar attest
fra oppmaalingsmyndighetene om at kart- og oppmaalingsforretning
er begjrert og oppmaalings- og tinglysningsgebyr er betalt.
oppmaalingsmyndighetene kan saa i tilfelle forlange grensene er fastlagt i
marken for attest utstedes.

Takoppbygg innenfor rammen av bygningsloven tillates oppfort hvor
bygningsraadet gir sitt samtykke. Innredning av loft til varig opphold
for mennesker kan bare tillates av bygningsraadet unntaksvis etter at
brannstyrets og helseraadets uttalelser er innhentet i hvert enkelt tilfelle.
Nedskjreringer eller vinduer i tak ater - undtatt tak ater - tillates ikke.

For o entlige bygninger som er inntegnet i planen, gjelder ikke
bestemmelsene om bygningshoyde, forutsatt at bygningsraadet nner
at de ikke vil genere naboer eller gjenboer og forutsatt at bygningene
oppfores i mur eller betong.

Bygningsraadet ska! ved sin behandling av byggeanmeldelser ha for oyet
at bebyggelsen faar en god form og materialbehandling, og at bygninger
i samme bygge ukt faar en harmonisk utforming. Eventuelle mur- og
betongbygg bor ha natursteins sokkel.

Mot regulert gate opprettes 1,5 111. hye gjerder av tre eller netting. Gjerde
maa settes minds! 1 111. innenfor regulert vegkant. Bygningsraadet kan
fastsette at gjerde langs hovedveg plasseres i byggelinje hvor dette fames
paakrevet. Sammenhengende gjerder utfores av ens konstruksjon og
hoyde. Bygningsraadet kan tillate at gjerdet mot gaten gjores lavere eller
sloyfes, naar dette gjennomfores i hele kvartalslengden. Oppsettes gjerde
mellom nabotomter ska! det ikke vrere hoyere enn gjerde mot gate.

Farger paa hus og gjerde ska! godkjennes av bygningsraadet.

Ved siden av disse vedtekter kommer bestemmelsene i bygningsloven og
de almindelige bygningsvedtekter til anvendelse.

Etter vedtaktene er det ikke tillatt ved private servitutter aa etablere
forhold som strider mot disse vedtakter.



4

HI STORI SKE F OR H OL D

KU LTU RMI N N ER OG HI STORI SKE BI LDE R

I følge riksantikvarens kulturminnebase (kulturminnesok.no) og Askeladden.no er Kjølle ord kirke øst for
skolen og Kjølle ord gamle kirkegård vest for skolen som nært i planområdet.
I området hvor gamle kirkegård står er nyinngjerdet, mot vegen i øst-sørøst en støpt mur. På sørlige del av
området står grunnmuren av Kjølle ord kirkes seneste bygning, oppført i 1738 og som ble ødelagt i 1944.
Kjølle ord kirke er en langkirke fra 1951 i Lebesby kommune, Troms og Finnmark fylke. Kirken er en gave
fra Danmark etter krigen, og var den første kirken som ble gjenreist i Finnmark etter krigen. Den forrige
kirken i bygden ble brent under nedbrenningen av fylket i 1944.

Det eldste bildet viser at det ikke har skjedd store endringer siden 2005 til nå i området.

Kilde: Kulturminner overalt og nn.no

2005

2008

2016
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FI SKE VÆR OG H AN D ELSSTAN DE N FØR KRI GEN ER I DAG FI SKEB RU K, P OP U LÆR TU RI STSTED OG AKTI V BY

STE D E T K JØL L E FJOR D

Kjølle ord har som alle andre skevær, skeriene som hovednæring.

I 2016 kk Kjølle ord et skebruk til. En ny topp moderne
skefabrikk, Nergård Polar Kjølle ord AS. I tillegg til et topp moderne

industrianlegg og planlagt levende lagringsanlegg for hvit sk og
krabbe, er det planlagt et tilbud for turister.
Hurtigruten ønsker skerianlegget i Kjølle ord inn som en del av sitt
aktivitetstilbud langs kysten i samarbeid med lokal turistnæring.

Kilde: 3d.kommunekart.com

Kjøllefjord skole

Samfunnshus

Nergard-Polar
seafood

Hurtigruten Terminal

Hotel Nordkyn

Lerøy Norway
Seafoods AS

Skipsekspedisjon AS

Kjøllefjord kirke

Idrettsanlegg

Lebesby kommune

Kjøllefjord helsesenter

Be
fo
lk
ni
ng

2020

Handelsstanden kom hurtig i gang etter krigen og i
løpet av kort tid var det etablert 14 forretninger samt to
mindre hotell og fem kafeer. Folketallet økte helt opp
mot 1700 innbyggere.
I 2010 er Kjølle ord og Lebesby kommuner i en
positiv trend. Folk ser positivt på framtiden og gamle
Kjølle ordinger har vendt nese hjem. Dette gjør at
Kjølle ord faktisk har en stabil befolkningsutvikling.
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P OP U LÆRT TU RI STSTED-FI N N EKI RKE OG FOLDALB RU KE T

Prosjektområde

Finnkirka

Prosjektområde

Foldalbruket

De siste årene har tursistnæringen blitt en viktig del av Kjølle ords næringsliv og økonomi. Fra stedet arrangeres snøskuterturer, nordlyssafari og ut ukter basert på samisk kultur og lokalhistorie.

Foldalbruket er et gammelt nedlagt skebruk i Kjølle ord med tradisjoner
tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. Fiskerbruket ble etablert av
Nils Andreas Foldal i 1917 og har vært et skemottak med tørr- og
salt skproduksjon, trandamperi og utleierorbuer og tilreisende skere.
Fram til 1959 hadde Foldalbruket ekspedisjonskai med hurtigrueanløp.

På vestsiden av Nordkinnhalvøya ligger Finnkirke, en værbitt havklippe som har en form som kan minne om en kirke.
Finnekirke er antatt en gang å har vært et urgammelt samisk o ersted, og den er et landemarke for sjøfarende.
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HI STORI E KJØLLE FJORD - EN B LOMSTEREN DE STED RU D N T CA. 1 750

I 1690 ble Finnmark delt i syv handelsdistrikter. Et distrikt ble Omgang og Kjølle ord med handel med samene i Lakse ord og Tana. Et romantisk
tidsbilde fra monopolhandelens dager gir fortatteren Jonas Lie i boka Tremasteren Fremtiden . Om Kjølle ord leser en følgende’’ som opplagssted for
Finnmarkske produkter der hentes av bergensere og senere danske skip, som havn for russiske lodjer der lå og tusket langs kysten, og som nødhavn
for fremmede skip i hvitehavsfarten på Arkhangeisk, hersket der alltid meget liv og røre. ’’ Kjølle ord var den gang en større handelsplass enn Vardø og
Varsø. Kjølle ord var altså ifølge av forfatteren Jonas Lie , en blomsterende sted rundt ca. 1750.

Som så mange andre steder i Finnmark ble Kjølle ords bebygelse satt
i brann av tyske soldater høsten 1944. Og hele befolkningen på ca. 700
mennesker ble evakuert og spredt over hele landet. Etter frigjøringen
kom de este tilbake.
Fiske åten vokste raskt, og mange dyktig skere brakte i land i
gjennomsnitt 12 690 tonn sk i årene 1950, 1951 og 1952. I 1954 var
ske åten på til sammen 155 båter. Av disse var 27 båter mellom 30 og 50

fot og 10 båter over 50 fot. Resten var under 30 fot. Gjennom alle tider har
sketvært selve nerven for stedets aktiviteter, i gode så vel som i dårlige

tider.

Kjølle ord

Arkhangeisk

bergensere
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Kilde: hoydedata.no

Prosjektområde

TE R R E N G F OR M OG L AN D S KAP S R OM

Kjølle ord ligger innerst i Kjølle orden. Planområdet ligger innerst i en bukt med brate ell på to sider.
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G R U N N F OR H OL D

LØSMASSER

Området består i hovedsak av løsmasser av forvitringsmateriale øst for
planområdet og bart ell, stedvis tynt dekke i vest.

AREALTYPE

Skolen ligger i mditen av byen med bebygd og samferdel som arealtype i
omgivelse. På ell er det snaumark som arealtype.

Kilde: Skog og landskap, kartdatabasen KildenKilde: NGU

LØSMASSER
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AR TE R, N ATU R TYP E R OG G RØN N STR U KTU R

ARTER OG NATURTYPER

Det er registrert mange typer bløtdyr som krepsart/ampithoe rubric, skjellart/ennucula tenuis, speilskjell og ske-laks.
Det er i stor grad mange typer fugler som blåmeis, skemåke, grønn nk, gråspurv, havhest, krykkje, lomvi og snøspurv osv.
Noen karplanter som sølvier/salix glauca stipulifera, ellbakkestjerne, ellbjørk og musøre osv.
Noen tovringer som ueart/calliphora uralensis, stein iege.
Noen rødrev er registert nær planområdet.

Kilde: Artsdatabanken
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VANN OG FLOM AKTSOMHETSOMRÅDE
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LOGI STI KK

MYKE TRAFI KAN TER

WALKABI LI TY

De este boligene i byen Kjølle ord er innefor
1200 meter, en avstand på ca 15 minutters gang fra
Kjølle ord skole.

Kilde: nn.no
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TRAFI KKF ORH OLD

ANALYSE AV EKSISTERENDE TRAFIKKSITUASJON

Det er to adkomstveier til Kjølle ord skole. En adkomstvei nord for skole.
På denne adkosmtveien kommer rutebuss til skolen, og en
bussholdeplass ligger ved Kjølle ord skole. En annen adkomstvei sørvest
for skole. Barna som bor i det boligområdet sør for skole kommer fra
denne adkosmtveien.
Det er noen snarveier til skolen fra hovedveien-Strandvegen og fra
Kirekvegen. En snarvei fra hovedveien-Strandvegen går mellom
hotell Nordkyn og en eiendomsbolig sør for hotellet videre opp til
samfunnshuset og skolen. I tillegg to snarveier fra Kirkeveien til skolen. En
av de er ved siden av kirkegård.
Det er to bommer til skolegård, en er på skoleveien i sørvest og en på
skoleveien mellom skolen admin bygg og samfunnshus i nord.

Snarvei fra hovedveien - Strandvegen til
skolen

Snarvei 1 fra Kirkevegen til skolen Snarvei 2 fra Kirkevegen til skolen

BOM 1

BOM 2
Kjørevei Gang-sykkelvei Bom Bussholdeplass
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MI L JØF OR H OL D

STØYKI LDE

Nærmest støykilde er Strandvegen. Denne påvirker ikke
skoleområdet.

Kilde: Støysoner for riks- og fylkesveger. Statens vegvesen
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NEDBØR, STERK VIND OG SOL

Mesteparten av nedbøren faller om høsten og utover vinteren.
April og mai er de tørreste månedene. Nedbøremengden stiger så igjen
noe utover sommeren.

Februar er den kaldeste måned og juli/august er de varmeste månedene i
året.

Sydlig vind er mest fremtrende i høst- og vintermånedene og nordlig vind
mest fremtredende om sommeren.

Mørketiden varer fra 18. November til 25. januar, mens de lyse netter
begynner 24. april og slutter 20. august. Midnattsolen kan man se første
gang 13. mai og siste gang 31. juli.
Kjølle ord regnes som skillet mellom øst- og vest-Finnmark. Stedet ligger
helt ut mot Nordihavet, og det kan bli vanskellige forhold ved nordvestlig
vind. To indre moloer skjermer småbåthavnen og industrikaien mot havet.

LOKALKLI M A

Juni

Midnattso
len 13. mai til 31. juli

Tø
rr
es
te
tid

Kaldest månd

Mørketiden18. november til 25. januar

M
ay

July

Augu

Sept

O
kt
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ov

Dec.

Jan

Feb

M
ar

A
pr

varmeste månedene

SterkNordvestligvind
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OP P SU M M E RI N G AN ALYSE

SterkNordvestligvind

Skjerm mot nordvestlig vind

Bekk

Gang- sykkelvei

Bom

Overvann

Løfte opp historisk verdi av stedet med inspirasjoner fra denne
skenæringen inn i skoleskonsept.

Skjerming mot nordvestlig vind
Overvannhåntering lteres med regnbed, bekk og vannrenner osv.
Komplisert tra kk må forekles
Snarveier fra Strandveien og Kirkeveien må bevares.
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I l l u strere m ed i n sp i rasjon er fra den n e sken æri n gen i n n i skol egård for
eks. tral l e, skekasse, bi sm ar, skeh jel l , tøn n er og h ei sekran osv for å
påm i n n e l okal fol k og tu rog u n dervi se b arn a om de h i stori ske verdi er.
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TRAFI KK LØSNI N GE R

Bussholdeplass ytter
ned til Ravegen

Skjerming mot
nordvestlig vind

Bom

HC og P-plass

Varelevering og
avfall

Sykkelparkering

Drop soner

Skolegård

Buss Bil Varebil/Lastebil Gang- sykkelvei


