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Viser til brev datert 22.06.20 

                                      Vedr.eiendommen 6/2  5406 Hammerfest Kommune. 

                                                       RETTELSE SKAL VÆRE LNF OMRÅDE 

Først vil jeg be om at betegnelsen LNF område slettes,og det begrunnes med følgende. 

1  Hamnefjord og eiendommen 6/2  5406 har vært i familiens eie i mer enn 300 år og det har aldri 
vært opparbeidet til jordbruksareal.Mener å ha lest at for å klassifiseres som jordbruksareal må det 
minimum være 32 dekar opparbeidet og dyrkbar mark det er det ikke på eiendommen 6/2  5406. 
Mine foreldre forsøkte med småbruk men måtte gi opp da landskapet var uegnet og i 1950 kjøpte 
mine foreldre eiendommen 6/38 i Hammerfest Kommune og flyttet dit. 

Hamnefjord består av utmark og innerste del av fjorden er islagt vinterstid. 

2  Hammerfest kommune har ingen offentlige tjenester i Hamnefjord .Det finnes ingen vei ikke strøm 
og ingen offentlig kommunikasjon. 

Det er heller ikke tilfredsstillende telefon dekning.I dag så fylles fjorden opp ukritisk av 
oppdrettsanlegg med kommunens velsignelse mens vi som grunneiere blir fullstendig overkjørt. 

Plan og bygningsloven egner seg ikke for eiendommen 6/2  5406 da det heller ikke er kommunalt 
opparbeidet vann og kloakk. 

For øvrig så er også fiskevannene i vår families eie både Hamnefjordvannene og Hammernakkvannet 
og Melkarvannet. 

Det stilles spørsmål fra kommunen vedr.bolyst og der må kommunen slakke på strenge krav i 
bygningsloven når det gjelder friluftsbruk.Vi er omtrent 100 personer med stort og smått som 
benytter Hamnefjord som ferie og fritidsbruk og det er folk med høg kopmpetanse som alt fra 
Inginører til sykepleiere,leger ,radiografer,jurister og fagarbeidere også innen  oljebransjen,så 
spørsmålet er:klarer kommunen å holde på kompetansen med slik restriktiv holdning som de her 
viser.De aller fleste som har tllknytning til Hamnefjord jobber innen Hammerfest kommune og 
Hammerfest sykehus,Polarbase og Melkøya.La folk få bygge slik de ønsker det er ikke til sjenanse for 
noen da det kun er familie som holder til der. Søknaden fra 6/54 5406 ble avslått mens  søknad fra 
kunstnerparet Arnesen som vil bygge midt i jorbruksland i Lotre ble positvt innstilt,så da lure æ 
på:HVORFOR FORSKJELLSBEHANDLING. 

Tidligere kommunestyremedlem Hans Chr.Borch fortalte en gang at kommunen forbyttet 
Hamnefjord med Husfjord og tillot hyttebygging i Husfjord da det var en del hytter der fra før.Det 
stemmer ikke da det er i Hamnefjord det er en del hytter som ble bygd på 70 tallet. 



Ser for øvrig at kommunen er i ferd med å ta ny verditakst av fritidseindommer i kommunen ,men så 
lenge grunneierne blir nektet fradeling og hyttebygging/restaurering og utvidelse av eksisterende 
bygg så vil æ betegne eiendommene som verdiløse. 

 

Kunne ønsket dialog med kommunen angående dette. 
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