
Avslutning av forprosjekt om eventuell fredning i Henningsvær 
 

Høsten 2018 gjennomfører Riksantikvaren et forprosjekt for å undersøke konsekvensene av 
en eventuell fredning av Henningsvær. Forprosjektet er samarbeid mellom Henningsvær 
innbyggerforening, Vågan kommune, Nordland fylkeskommune og Riksantikvaren. 
Henningsvær innbyggerforening vil informere underveis om hva som skjer i forprosjektet. 

Hva har skjedd i forprosjektet? 
I forprosjektet vil vi undersøke hva en eventuell fredning av Henningsvær vil innebære, 
både praktisk og økonomisk, for de som bor i Henningsvær. Dette har skjedd: 

• Nordland fylkeskommune har gjennomført tilstandsregistreringen av bygninger og 
anlegg i Henningsvær. Tilstanden er som helhet god. 

• Henningsvær innbyggerforening, Vågan kommune, Nordland fylkeskommune og 
Riksantikvaren har i flere møter i identifisert behov ved en eventuell fredning og 
kartlagt viktige utfordringer 

• De eksterne konsulentene som analyserer fordeler og ulemper ved en mulig fredning 
har intervjuet representanter fra innbyggerforeningen, kommunen og 
fylkeskommunen samt enkeltpersoner i Henningsvær som del av 
informasjonsinnhentingen. 

 
Hva skjer videre? 
De eksterne konsulentene vil levere kost-nytteanalysen i midten av desember. Dette 
materialet skal sammenstilles med en rekke andre dokumenter som viser framdrift for en 
eventuell fredning, et aktuelt fredningsområde, viktige hensyn som må tas ved en eventuell 
fredning osv. 
 
Resultatene skal legges fram for innbyggerne i Henningsvær i et nytt folkemøte 31. januar. 
Folkemøtet vil bli nærmere annonsert når datoen nærmer seg på innbyggerforeningens 
facebooksider, i avisen og som oppslag. Riksantikvaren har bedt Vågan kommune og 
Nordland fylkeskommune om å delta i folkemøtet. 
 
Forprosjektet skal også behandles politisk i Vågan kommune og Nordland fylkeskommune. 
Dette skjer tidligst i februar. Riksantikvaren vil også behandle saken. 
 
Hva skjer etter at kommunen har behandlet saken? 
Viser forprosjektet at en fredning vil gi en positiv virkning, og at man ønsker en fredning 
lokalt og i kommunen, vil det kunne startes opp en fredningsprosess. Hvis en 
fredningsprosess starter opp, vil samarbeidet fra forprosjektet fortsette, og 
innbyggerforeningen og kommunen delta i arbeidet på en aktiv måte. Det vil bli folkemøter, 
høringer og jevnlig informasjon. 

Fredningsprosess vil ikke startes opp dersom forprosjektet viser at en fredning ikke er et 
godt tiltak for vern gjennom bruk i Henningsvær.  
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