
Innspill til ny kommuneplan; samfunnsdel og arealplan. 

Akkarfjord . 

Samfunnsdelen. 

Akkarfjord står på tre føtter – fisk, jordbruk og friluftsliv/tur/fritid/turisme. I tillegg kommer 
offentlige og private tjenester. Samferdsel er en nøkkelfaktor for å kunne dra optimalt ut av 
næringsaktiviteten i området. Kapasiteten på hurtigbåtrutene må tilpasses veksten i tur-
/turistsegmentet. Det å knytte Nordre Sørøy bedre sammen enn i dag vil gi alle lokalsamfunnene i 
denne delen av Hammerfest kommune nytt potensiale og nye muligheter for aktiviteter. 

Infrastruktur i vid forstand er sentralt å opprettholde og utvikle. Vann, avløp, renovasjon, 
tele/internett mm, veier osv osv. Akkarfjord må ha det samme tilbudet som sentrale områder i 
kommunen har på disse områdene. 

Et skole- og barnehagetilbud er grunnleggende for å holde på en ung befolkning. 

Fiskeriaktiviteten er pr i dag den viktigste næringsaktiviteten. Kommunen må gjøre alt som er mulig 
for å beholde, utvikle og fornye denne næringa. Lokale initiativ må ivaretas på best mulig måte og 
være med å skape videre utvikling.  

Jordbruket med basis i Gamvik må få tilgang til både lokale og sentral virkemiddelordninger for å 
kunne drifte videre på samme nivå som i dag.  

Aktivitet med tilknytning til turisme/tur mm må sikres de samme kommunale støtteordninger som 
anna næringsliv. Denne aktiviteten er særlig avhengig av at nødvendig infrastruktur ligger til rette. 
Etableringa av fisketurisme må følges opp. 

 

Arealdelen. 

Jeg viser til vedlagte kartgrunnlag. Akkarfjord kan grovt deles inn i 5 områder (dette er ikke noe 
forsøk på å tegne helt klart definerte grenser, men en skisse); 

- sentrum (området innenfor gjeldende planer (1948).  

- Eidet, Finnelva, Storsand/Finnvik. 

- Gamvik/Mefjord 

- området i Akkarfjord utenfor regulert område – til og med Bismarvik. Jeg velger å kalle dette 
solsida! 

- øvrige områder rundt Akkarfjord og til og med Tarhalsen. 

Fiskerinæringa og fisketurisme vil trenge arealer med tilknytning til sjøen. Det vil bety at en bør 
utvide arealene utover dagens planbegrensinger og forsalg til ny arealplan mht å åpne for å bruke 
strandsonen til slike etableringer. Dette må sikres gjennom planbestemmelsene og arealavsetninger. 

Behov for arealer til bolig er relativt godt dekket innenfor dagens plandokument. Åpninga for både å 
bygge boliger og fritidsboliger innenfor dagens plandokument bør beholdes.  

I forslaget til ny arealplan utvider en området hvor en kan bygge bolig/fritidsbolig i et begrensa 
omfang utvides noe (på solsiden i Akkarfjord). Dette området bør vurderes utvidet ytterligere. (Se 



vedlagte kart) En bør også vurdere å utvide antall boliger/fritidsboliger  ( fra  1 + 2 til 3 + 5) , evt 
hyttetun i disse nye områdene.  

Dersom en mener noe med å satse på aktivitet basert på tur/turisme/fritid må en ha liberale 
planbestemmelser viss nye initiativ til etableringer skulle dukke opp. Sjølsagt innenfor sentral 
tenkning og retningslinjer mht miljø og anna belastning på området. 

I forslaget så opererer en med en 50-meters grense i strandsonen for bygging. Denne grense bør 
vurderes redusert til 20 meter. Historisk bodde folk mye nærmere sjøen enn i dag. Dette bør en ha 
åpning for. 

 

Gitt at dette segmentet viser en vekst og skaper aktivitet i Akkarfjord, så bør en ha planer for 
hvordan dagens infrastruktur (VAR, veier, belysning osv osv) må tilrettelegges. Dette gjelder denne 
type etableringer/aktivitet i områder tilknytta de 4 første strekpunktene i mitt forsøk på å definere 
ulike soner i områdene tilknytta Akkarfjord.


