
Fra: Oliver Zachariassen (oliverhz92@gmail.com)
Sendt: 08.10.2020 21:56:59
Til: Postmottak Hammerfest Kommune
Kopi: 

Emne: Innspill arealplan Hammerfest kommune 2020-2032.
Vedlegg: 
Hellefjord bygdelag ønsker å komme med følgende innspill til arealplan for Hammerfest kommune 2020-2032.

Ved punkt 4.5.1, etablering av kombikai i Hellefjord er det satt av et ganske stort areal for plassering av ny kai samt
parkering. 
Dagens praksis med parkering er at biler parkeres på opparbeidet parkeringsplass innerst i fjorden. I løpet av året er et
stort volum gods som blir fraktet til/fra Hellefjord kai, noe som viser behovet for en kombikai løsning. 
Erfaringsmessig fra dagens kai er at parkerte biler i området skaper vanskeligheter når gods skal fraktes til/fra kai. 
Vi ønsker derfor å beholde dagens parkeringsløsning ved bygging av kombikai.
I møte med kommunens samferdselsansvarlig Jørn Berg den 16.02.2017 ble det presentert 2 alternativer for kombikai,
og vi ser da ikke nødvendigheten ved å avsette så store områder til ny kai. 

Foreslår å opprette en grusvei fra Holmevannet til Skippernes og videre til Akkarfjord. 
Vi mener det vil være positivt å knytte bygdene sammen, samt at det blir en lavere terskel for oppstart av næringsliv når
infrastrukturen er på plass. 
En grusvei vil også minske presset på naturen, da det de siste år er mye turfolk som har fått øynene opp for Sørøya og
turstien "Sørøya på langs". 
I deler av denne traseen går det en gammel traktorvei som ble utarbeidet når strømlinja ble satt opp på 1960-tallet.

Ønsker å se på muligheten med å flytte oppankringsplass utenfor Hellefjord lenger ut i Sørøysundet. Den ligger nå for
nært bygda og på grunn av resonans i fjellet skapes det mye støyforurensing når det ligger båter oppankret.

Når det gjelder oppdrett i Sandøyfjorden vekker dette frustrasjon hos bygdelagets medlemmer. Vi opplever at det blir
satt ut store industrianlegg i vårt nærområde med en enorm verdiskapning, uten at det brukes midler i distriktene hvor
verdiene hentes ut. 
Vi mener det må øremerkes midler hvor verdiene skapes, slik at vi for eksempel får et stabilt og akseptabelt
båtrutetilbud, og midler til åpning/vedlikehold av vei.

Der det er avsatt områder for hyttebygging i Hellefjord, er mye av arealet myr/våtmark. 
Dette området vil kreve stort grunnarbeid for å kunne utnyttes. 
Hellefjord bygdelag ønsker å legge til rette for hyttebygging og utvikling i fjorden. 
Vi foreslår å bruke areal i bygda som krever lite grunnarbeid og er lett tilgjengelig.
Hellefjord bygdelag har sammen med grunneiere avmerket områder som er enklere å utnytte.

Mesteparten av hus/hytter i Hellefjord ligger langs strandlinja utover hele fjorden (ovenfor/nedenfor veien), og vi ønsker
åpning for å videreutvikle dette området. Er litt usikker på om arealet fra svingen og utover er klassifisert av NVE som
rasfarlig område.

Bygdelaget vil ha utvikling og vekst i Hellefjord, dermed ønsker vi å øke antall mulige enheter til følgende:  

Fritidsboliger fra 3 til 5.
Boliger fra 0 til 1.
Naust fra 4 til 5.

Registrerer at det i planbeskrivelse punkt 5.8 står følgende. 
"De viktigste landbruksområdene for Sørøya er i Gamvik og Sandøybotn." 



Vi ønsker at Skarvfjordhamn, Hønsebyvik, Sætra og Hellefjord tilføyes plan selv om det ikke drives aktivt landbruk per
i dag.
Det er viktig at all matjord i kommunen sikres med tanke på lokal matproduksjon og framtidig bruk.

Bildet viser forslag til hvordan vi ønsker å fordele arealet.

-- 
Vennlig Hilsen
Oliver Zachariassen 
Leder Hellefjord bygdelag


