
Melding om oppstart av fredningssak
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Hvorfor har vi nytt folkemøte nå?

• fredningssaken er formelt satt i gang. 

• forrige folkemøte:  Forprosjektet.  Skulle vi sette i gang? 

• involveringsprosess der alle skal få komme med innspill. 

• medvirkning: Referansegruppe, folkemøte, én til én-møter, innspill til 
melding om oppstart.

• melding om oppstart er IKKE vedtak om fredning eller forslag om 
fredning. 

• neste «stoppested»:  Fredningsforslag med konkrete bestemmelser og 
utkast til forvaltningsplan (juni 2020).
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En rask påminnelse om forprosjektet

Hovedfunnene fra forprosjektet: 
• Gjennom en fredning kan de viktigste kulturminneverdiene i Henningsvær bevares 

til nytte og glede for beboere, næringsliv og besøkende. 

• En fredning kan ta hensyn til utviklingsbehov

• Kostnadene ved en kulturmiljøfredning vil ikke være vesentlig større enn dersom 
man ikke freder. 

• En fredning kan legges seg tett opp mot den gjeldende reguleringsplanen



Kommunestyrets og fylkestingets vedtak

Kommunestyret vedtok 25.2.2019 at det arbeides videre med 
fredning, under noen forutsetninger. Kommunestyret tar 
endelig stilling til fredningsspørsmålet i 2021.

Fylkestinget behandlet saken 11.4.2019 og støtter kommunens 
vedtak. 

Oppstart av fredningssak betyr ikke at det blir fredning. 



Referansegruppa

Henningsvær innbyggerforening, 
Vågan kommune, Nordland 
fylkeskommune og Riksantikvaren 
har hatt flere møter i vår. 

Temaer som har vært diskutert:
– viktige forutsetninger for en eventuell 

fredning: utvikling og gode 
saksbehandlingsrutiner mv.

– kommunikasjon og informasjonsbehov i 
fredningssaken 

– diskusjon om utkast til omfang av 
fredningen og innhold i 
oppstartsmelding
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Verdensarvstedet Bryggen, 

men hvor kom fisken fra..?



Dagens regulering er 

utgangspunktet

Regulering fra 2008 (2014) har 
3 bevaringsområder.

Bevaringsområdene er 
utgangspunktet for området 
som foreslås fredet.



Foreløpig utkast til område 

som foreslås fredet

De nasjonalt viktige sporene etter 
fiskerivirksomheten og samfunnet i 
Henningsvær finnes innenfor området 
som det meldes oppstart av fredning 
for.

Fredningsområdet er foreløpig. Det 
kan endres blant annet som følge av 
merknader som kommer inn til denne 
oppstartsmeldingen.



Det skapes store verdier i Henningsvær

Det er omtrent 42 aktive rapporteringspliktige foretak i Henningsvær, med ca. 
260 ansatte. Flertallet antas å være innenfor det foreslåtte fredningsområdet. 
Reiseliv, handel og sjømat er største næringene. 

Det er 4 (5 i 2018) aktive fiskebruk i Henningsvær. I 2017 ble det levert torsk (og 
andre torskearter) i Vågan kommune med en førstehåndsverdi av kr. 243 260 
000,-

Kulturmiljøturistene bidrar med rundt 15 prosent av total verdiskaping i 
Henningsvær og de sysselsetter rundt 20 prosent. Kulturmiljøturistene bidro 
med rundt halvparten av reiselivsnæringens verdiskaping i Henningsvær i 
2016.



3. Melding om oppstart

4. Merknader til melding om oppstart

5. Hva skjer videre i prosessen? 

1. Oppsummering siden sist

6. Innholdet i forslag om fredning

2. Hvorfor er Henningsvær så viktig?



Hva er en melding om oppstart?
• En oppstartsmelding er en 

lovpålagt beskjed til 
grunneiere og festere om at 
det skal settes i gang et arbeid 
med å lage et 
fredningsforslag. 

• Alle skal få muligheten til å 
komme med sine merknader 
og innspill til arbeidet med å 
lage forslaget.

• Saken skal opplyses så godt 
som mulig, medvirkning Foto: Jorun Aresvik Hals, Riksantikvaren



Innholdet i oppstartmeldingen

• Lovhjemmel

• Opplysninger om hvilket område som foreslås fredet, navn, 
oversikt gnr./bnr. 

• Kort beskrivelse av kulturmiljøet og begrunnelse for hvorfor 
det foreslås fredet

• Avgrensing på kart som følger begrunnelsen

• Mulige følger av en fredning/oppstart av fredningssak

• Frist for å komme med merknader, kontaktinformasjon



Oppstart av fredning betyr ikke 

endring i saksbehandlingen

Du søker kommunen om tiltak 
som vanlig. Kommunen tar 
kontakt med fylkeskommunen. 
Riksantikvaren kan også 
kontaktes.

Oppstart av fredning betyr ikke 
stans av tiltak. Du kan fremdeles 
gjennomføre tiltakene dine og 
søke om nye.



Hva er vanlig vedlikehold?

I et fredet kulturmiljø må man ikke gjøre noe som går lengre enn vanlig 
vedlikehold uten å søke om tillatelse.

Vanlig vedlikehold er å ta vare på og reparere eksisterende bygnings-
eller anleggselementer. 

I en fredningsforskrift kan man bestemme at noe skal være lov å gjøre 
selv om det går lengre enn vanlig vedlikehold.



Eksempler

Vanlig vedlikehold: 

- utskifting av enkelte ødelagte 
panelbord, vannbord, takstein, 
glassruter el.l. med tilsvarende

- maling med samme farge 

- utskifting av enkeltdeler av 
«skjørt» på kaifront, bord på kaien 
og på rekkverk

- løpende utskifting av deler av eller 
enkelte hjeller

Tiltak som du må søke om:

- omlegging av større deler eller hele 
taktekking, veggkledning

- utskifting av vinduer, dører

- utskifting av større deler av brygge, 
dekke, stolper eller annet fundament

- fjerning av hjeller

Noen ganger kan det være usikkert om et tiltak er vanlig vedlikehold 
eller søknadspliktig. Ta derfor kontakt med kommunen!

Forvaltningen skal være løsningsorientert.



Tidlig kontakt med kommunen er viktig

Reguleringsplanen gjelder. De 
fleste tiltak vil kunne 
gjennomføres, så lenge de er i 
tråd med reguleringsplanen. 

Det er viktig å ta tidlig kontakt 
med kommunen og 
fylkeskommunen for å få råd og 
veiledning slik at man kan finne 
de gode løsningene og 
gjennomføre tiltakene man 
planlegger.



Tilskudd

Alle eiere og brukere innenfor 
det foreslåtte 
fredningsområdet kan søke 
om tilskudd.

Du søker til 
fylkeskommunen.

Hva kan du søke om:

• istandsetting

• særlig tyngende 
vedlikehold

Hva gis det ikke tilskudd til:

• standardheving 

• nybygg/tilbygg

• allerede gjennomførte tiltak

• Innvendige tiltak



Standardheving vs. istandsetting

- Utskifting av eldre ødelagt vindu til isolert vindu. 
Det kan være du får tillatelse, men ikke 
nødvendigvis tilskudd. 

- Etterisolering – vil være et tiltak man i hovedsak får 
tillatelse til, men ikke tilskudd, fordi det er 
standardheving.
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Vi vil ha innspill fra dere!

Dine innspill er et viktig 
utgangspunkt for å kunne lage et 
godt forslag til fredning. 

Frist for merknader: 1. september

Det kommer flere muligheter til å gi 
innspill. Når et forslag til fredning 
foreligger, kan du komme med nye 
merknader og innspill.

Foto: Bodil Paulsen, Riksantikvaren



Hva kan du gi innspill om?

Alt du mener er viktig for fredningssaken.

Eksempler:

- utviklingshensyn

- viktig historisk informasjon og kulturminneverdier

- avgrensing

- faktafeil (feil bruk av navn, du er ikke eier, feil adresse etc)

Dine innspill er viktig for å kunne lage et godt forslag til fredning!



Hvordan gir du innspill? 

• Brev eller e-post til postmottak@ra.no

• Oppgi gjerne navn, gnr./bnr. eller adresse eller 
annen informasjon som gjør det lett for oss å forstå 
hva merknaden din gjelder

• Merknader må sendes innen 1. september 2019

mailto:postmottak@ra.no
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Hva skjer videre i prosessen?

Det blir folkemøte også når fredningsforslaget sendes på høring. 
Dette blir etter planen rundt juni 2020



Utviklingsmuligheten 

skal videreføres

Det skapes store 
verdier i Henningsvær. 

Muligheten til å 
fortsette utvikling og 
verdiskaping er et 
viktig premiss i 
fredningssaken.

Foto: Bodil Paulsen, Riksantikvaren



Det lokale samarbeidet fortsetter

- Det skal utarbeides forslag til gode 
samarbeidsrutiner og bestemmelser 
som legger til rette for utvikling og 
vern. 

- Vi har invitert til samarbeid med 
arbeidstilsynet, mattilsynet, 
kystverket, havnevesenet mv. 

- Vi ønsker tett samarbeid med bla 
fiskerinæringen for å lage gode 
forslag til bestemmelser for 
kaifronter, sløyeskur, hjeller, slipp 
mv. Det blir invitert til møter i høst.



Forslag til forskrift

Formål og omfang: 

- hva som foreslås fredet og hvorfor 

Bestemmelser:

- hva som ikke er lov (men som kanskje kan tillates i særlige tilfeller)

- hva som er lov

- hva som må søkes om 

- hva som ikke må søkes om

Hva som foreslås for Henningsvær skreddersys fra 
høsten 2019. 



Forslag til forvaltningsplan

En forvaltningsplan er et verktøy for å 
forstå og forvalte kulturmiljøet. Den skal 
inneholde:

• verneverdier, formål og omfang. 
«Leseforklaring» til forskriften 

• den nasjonalt viktige historien og 
kulturminneverdiene i Henningsvær

• tiltak og utvikling – råd om hvordan 
forskrift kan følges opp

• administrative prosedyrer – hvem har 
ansvar for hva, rettigheter, plikter, 
søknad og tilskudd



Lurer du på hvordan et fredningsforslag ser ut?

Riksantikvaren legger ut 
lenke til et forslag til 
fredningsforskrift på 
www.ra.no/henningsvaer

Forslaget er i hovedsak 
likt den ferdige forskriften. 

http://www.ra.no/henningsvaer


Temaer som skal behandles fra høsten av

En fredning gir bestemmelser for mange av de samme forholdene som en regulering:

- Universell utforming

- Sikkerhetshensyn

- Utvendige tekniske installasjoner (varmepumper, ventilasjon etc)

- Tilbygg, nybygg, riving

- Terrengendringer, vei mv.

Hvordan dette foreslås for Henningsvær arbeider vi med til høsten



Én til én–møte 15. mai 

Har du spørsmål?

Du treffe representanter fra 
Riksantikvaren i åttekanten på 
Bryggehotellet 15. mai mellom 
kl. 14 og 18.

Velkommen!



Har du spørsmål?

For spørsmål om oppstartsmelding, 
merknader og fredningsprosess, ta 
kontakt med Jorun Hals jorhal@ra.no

Takk for oppmerksomheten!

mailto:jorhal@ra.no

