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Haagensenverkstedet, Sandbakkveien 10, gnr. 43/bnr.1334, bnr.94, bnr.6, bnr.66 og 
bnr. 1231 i Rognan, Saltdal kommune - vedtak om fredning 
 
 

 
 
Vi viser til tidligere utsendt fredningsforslag for Haagensenverkstedet datert 13.12.2017 som har 
vært på høring hos berørte parter og instanser. På grunnlag av dette fatter Riksantikvaren 
følgende vedtak: 
 
VEDTAK: 
Med hjemmel i lov om kulturminner  9. juni 1978 nr. 50 § 15 og § 19 jf. § 22, freder 
Riksantikvaren Haagensenverkstedet, gnr. 43/bnr. 1334, 94, 6, 66 og 1231 i Rognan, Saltdal 
kommune. 
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Omfanget av fredningen 
Fredningen etter kulturminneloven § 15 omfatter følgende bygning: 

 Haagensenverkstedet, bygningsnummer 188778194, AskeladdenID 119802-1. 
 
Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør og inkluderer hovedelementer som 
konstruksjon, fasader, pipeløp over tak, planløsning, materialbruk og overflatebehandling. 
Videre omfattes bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsted, esse, detaljer som 
dekor og tekniske installasjoner. 
 
Fast inventar er fredet som en del av interiør. Til fast inventar regnes arbeidsbenker med 
fastmontert utstyr, esse, sikringsskap, strømskap, søyle boremaskin, dreiebenk, jernsag, 2 stk. 
båtmotorer (type «Lister»), motor under dreiebenk, motor til reimdrift, reimdriftssystem 
fastmontert i himlingen i verkstedet, slipestein med reimer og lysarmatur i himlingen. 
 
Fredningen omfatter også følgende større løst inventar: Knekt til jernsag. 
 
Fredningen etter kulturminneloven § 15 omfatter følgende objekt:  

 Porten til Drageslipen («Drage-porten»), AskeladdenID 119802-2. 
 
Fredningen av porten omfatter: 

o 3 stk. stålpilarer. 
o 3 stk. rektangulære portblader, to av dem med logoen til Drageslipen. 

 
Fredningen etter kulturminneloven § 19 omfatter følgende område: 
Areal foran inngangen til verkstedbygningen inkludert del av gammel vei som gikk fra 
verkstedet til båtbyggerindustriområdet i sentrum av Rognan, samt steinmur vest for 
verkstedbygningen.  
 
Området omfatter hovedsakelig gnr. 43, bnr. 1334, men litt av fredningsområdet mot vest går 
inn på gnr. 43, bnr. 94. Mot sør går fredningsområdet noen meter inn på gnr. 43, bnr. 66 og gnr. 
43, bnr. 1231 og bnr. 6. Fredningsområdet avgrenses i sørøst delvis langs Sandbakkveien. 
Fredningen omfatter også området rundt porten som førte til Drageslipen. Området strekker 
seg 1 meter sør for den sørligste portstolpen og 1 meter vest for porten når den står åpen. 
Portbladene er 2,5 meter og fredningsområdet strekker seg dermed 3,5 meter vest for porten når 
den er lukket. 
 
Fredningen etter § 19 omfatter området avmerket på kartet på neste side. Området er på 497 m2. 
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Formålet med fredningen 
Formålet med fredningen er å bevare Haagensenverkstedet som et bygningshistorisk og 
kulturhistorisk viktig eksempel på et motorverksted knyttet opp mot båtbyggertradisjonene på 
Rognan og i Nordland for øvrig. Fredningen skal ivareta bygningen med elementer som har 
vært sentrale for funksjonen som spesialverksted for vedlikehold og reparasjoner av båtmotorer 
og annet teknisk/mekanisk utstyr for båter.  
 
Formålet med fredningen er også å sikre inngangsporten til Drageslipen. 
 
Kulturminne fredet etter kulturminneloven § 15 
Fredningen av Haagensenverkstedet skal bidra til: 

o at kulturhistoriske og arkitektoniske verdier ved kulturminnet bevares.  
o at hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, som 

fasadeløsning, rominndeling opprinnelige/eldre vinduer og dører, materialbruk 
og overflater, opprettholdes. 

o bevare kulturminnet som kilde til kunnskap om båtbyggertradisjonene i 
Nordland. 

o at industrihistoriske og tekniske verdier ved kulturminnet bevares 
o bevare opprinnelige elementer og senere tilføyelser som har en selvstendig verdi 

som representant for en historisk utvikling. 

Bakgrunnskart: FKB4 WMS
Bygnings- og eiendomsflater: Kommunale geovekstdata fra Norge Digitalt

¯0 10 205 meter

43/1334

Fredet bygning med bygningsnummer og fredet objekt "Drage-porten"

Fredet område utomhus etter kml § 19

Berørt eiendom gnr/bnr

"Drage-porten"

43/94

43/6

43/1231

188778194

43/66
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o bevare maskiner og annet teknisk inventar for å opprettholde lesbarheten av 
produksjonsvirksomheten. 

 
Fredningen av porten til Drageslipen skal bidra til: 

o at kulturhistoriske verdier ved kulturminnet bevares.  
o at kulturminnenes sammenheng ivaretas.  

 
Område fredet etter kulturminneloven § 19: 
Fredningen av området rundt kulturminnene skal bidra til å: 

o bevare karakteren og virkningen av kulturminnene i miljøet og sammenhengen 
med det tradisjonelle båtbyggerindustriområdet på Rognan. 

o beskytte vitenskapelige interesser som er knyttet til kulturminnet. 
  
Fredningsbestemmelser  
Fredningsbestemmelsene er utformet i samsvar med fredningens formål og gjelder i tillegg til 
kulturminnelovens bestemmelser om vedtaksfredete kulturminner fra nyere tid. 
 
Kulturminner fredet etter kulturminneloven § 15 
 

1. Det er ikke tillatt å rive, skade eller flytte bygningen og porten til Drageslipen 
eller deler av disse. 
 

2. Det er ikke tillatt å bygge om bygningens eksteriør eller interiør. Unntatt fra dette 
er eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 5. 
 

3. Det er ikke tillatt å skifte ut bygningselementer eller materialer, forandre 
overflater eller utføre annet arbeid ut over vanlig vedlikehold på bygningens og 
porten til Drageslipens eksteriør, interiør eller konstruksjon. Unntatt fra dette er 
eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 5. 
 

4. Alt vedlikehold og all istandsetting skal skje med materialer og metoder som er i 
tråd med bygningens og portens egenart og på en måte som ikke reduserer de 
arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene. 
 

5. Tilbakeføringer til opprinnelig eller tidligere utseende og konstruksjoner kan 
tillates i særlige tilfeller under forutsetning av at tiltaket kan gjøres på et sikkert, 
dokumentert grunnlag og etter dispensasjon fra forvaltningsmyndigheten.  
 

6. Større løst inventar som inngår i fredningen, jf. vedlagte spesifikasjon, må ikke 
skades eller fjernes fra bygningen. 
 

Kulturminne fredet etter kulturminneloven § 19 
 

7. Innenfor det fredete området må det ikke settes i verk tiltak eller bruksendringer 
som kan forandre områdets karakter eller på annen måte motvirke formålet med 
fredningen. Dette gjelder alle former for bebyggelse, anlegg og utvidelse av vei 
eller parkeringsplass, oppsetting av gjerder, skilt, endring av beplantning eller 
belegg, planering, utfylling og andre landskapsinngrep. 
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Følger av fredningen 
Lovhenvisning 
Når det gjelder behandlingen av fredete kulturminner og områder, vises det til 
kulturminneloven §§ 15a, 16, 17, 18, 19 og 21 samt ovennevnte fredningsbestemmelser. 
 
Arbeider som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven, må i tillegg forelegges kommunale 
myndigheter. Det gjøres oppmerksom på at tillatelser etter kulturminneloven må foreligge før 
arbeider i tråd med plan- og bygningsloven kan settes i verk. 
 
Vedlikehold 
Det er eier som har ansvar for det løpende vedlikeholdet av fredete bygninger og anlegg. Det 
grunnleggende prinsippet for vedlikehold av fredete bygninger er å bevare mest mulig av de 
opprinnelige eller eldre bygningselementene og detaljer som kledning, vinduer, dører, listverk, 
gerikter og overflatebehandling. Vedlikehold av fredete bygninger og anlegg skal så langt som 
mulig skje i samsvar med opprinnelig utførelse, teknikk og materialbruk og for øvrig i samsvar 
med fredningsbestemmelsene. 
 
For mer informasjon om vedlikehold og forvaltning av fredete bygninger og anlegg, vises det til 
Riksantikvarens informasjonsblader.  
 
Dispensasjon 
Fredningen medfører at det må søkes om tillatelse/dispensasjon til å sette i gang alle typer 
tiltak som går ut over vanlig vedlikehold, jf. kulturminneloven §§ 15a og § 19 tredje ledd. 
Søknad om tillatelse skal sendes fylkeskommunen som avgjør om tiltaket kan iverksettes, evt. 
på visse vilkår. Oppstår det tvil om hva som anses som vanlig vedlikehold, skal 
fylkeskommunen likeledes kontaktes.  
 
Økonomisk tilskudd 
Det er anledning til å søke fylkeskommunen om tilskudd til vedlikehold og 
istandsettingsarbeider.  
 
Dersom det etter § 15a blir gitt dispensasjon med vilkår som virker fordyrende på arbeidet, skal 
det gis helt eller delvis vederlag for utgiftsøkningen, jf. § 15a annet ledd. 
 
Fylkeskommunen kan gi opplysninger om frist for innsendelse av og krav til søknad.  
 
 
Kort karakteristikk av kulturminnet 
På 1800-tallet ble nesten alle større og mindre båter som var i bruk i Bodø, Salten, Lofoten og 
Vesterålen laget i Saltdal. Omkring 1900-tallet ble det vanlig med motor i fiskefartøyene 
istedenfor seil. Fartøyene utvikles til å bli større og tyngre, noe som fører til konsentrasjon av 
båtbyggingen på Rognan. Brødrene Magnus og Klaus Haagensen startet mekanisk verksted i 
1915. Driften ble basert på oppdrag fra båtbyggeriene i Rognan. Verkstedet var i drift frem til 
1960-tallet.  
I følge «Saltdal Gård og Slekt Bind 4» ble Haagensenverkstedet bygget i løpet av tidlig 1920- 
tallet. Bygget omtales her som «Smia». Brødrene Magnus og Klaus Haagensen sto som eiere av 
«Bruk 182 Brunvoll» i 1929. Eiendommen ble skjøtet til Klaus’ mindreårige sønn Nils i 1934. 
 
Bygningen var helt fra begynnelsen utformet til bruk som verksted for båtmotorer og andre 
fartøysrelaterte tekniske/mekaniske installasjoner.  
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Haagensenverkstedet, bygd på 1920-tallet, ligger lengst øst av alle byggene knyttet til 
fartøybyggingen i Rognanfjæra. Bygningen er rektangelformet med saltak tekket med 
bølgeblikkplater. Bygget er oppført i betongstein som er utført som imitert 
naturstein omtalt som «Oscarsteinen» etter murmesteren som bygget det. Verkstedet har rik 
detaljering ved gesims og ved vindusomramning med "egg and darts" 
støpt inn under vinduene. Fasaden mot nord er enklere utført uten detaljering ved vinduene 
og med plan overflate på betongsteinen. 
 
Bygget består kun av et rom med store vinduer som slipper mye lys inn i verkstedet. Bygningen 
har loft med adkomst via hengslet luke i himling. 
 
Verkstedet har store deler av maskineri og utstyr intakt. 
 
Porten til Drageslipen 
Sørvest for verkstedbygningen står porten til Drageslipen («Drageporten»), samt deler av gjerde. 
Portbladene består av rør- og netting og er utformet med logoen til Drageslipen i midten. 
 
Se vedlagt dokumentasjonsvedlegg for ytterligere beskrivelse av kulturminnet.  
 
 
Vurdering av kulturminnet. Begrunnelse for fredningsvedtaket. 
Haagensenverkstedet er en del av det som i sin tid var et av de største båt- og 
fartøybyggemiljøene i Norge. Det er en representant for datidens satsning på industri og 
moderniseringen av Nord-Norge, samt et vitnesbyrd om den store endringen i norsk kystkultur 
med motoriseringen av den norske fiskeflåten.  
 
Motorverkstedet var en viktig del av virksomheten i Rognanfjæra og en forutsetning for å 
kunne ruste ut fartøyene. Verkstedet var moderne for sin tid og godt utstyrt. Det har blitt 
investert ekstra i bygget under oppføringen ved bruk av bestandige byggematerialer og den 
særdeles rike detaljeringen og utsmykningen. 
 
Verkstedet framstår som svært autentisk og har stor dokumentasjonsverdi. Det er det eneste 
verkstedet av sitt slag som er igjen i området. Det har i tillegg store deler av teknisk utstyr 
bevart og inventar i relativt god stand. Haagensenverkstedet er en god kilde til dokumentasjon 
av arbeidsforhold innen denne delen av verkstedindustrien og av dens tekniske utvikling fra 
1920-tallet fram til l960-tallet. 
 
Bygningen innehar arkitektonisk verdi som representant for en arkitektonisk brytningstid tidlig 
på 1900-tallet. Samtidig bærer verkstedet i seg fortellingen om lange tradisjoner og utvikling 
innen båtbygging og verftsrelatert virksomhet.  
 
Porten til Drageslipen (Drageporten), som står like ved Haagensenverkstedet og synliggjør 
forbindelsen mellom verkstedet og båtbyggeriene.  
 
I Saltdal kommunes vedtatte kommunedelplan for Østerfjæra, er området regulert til utvikling 
av småskala håndverksbedrifter. I en slik sammenheng vil Haagensenverkstedet framstå som et 
viktig bindeledd mellom gammel og ny virksomhet knyttet til håndverk i området, samtidig 
som det vil være en viktig historieformidler med tanke på Rognans og Saltdals 
båtbyggertradisjoner. 
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Tilstand og økonomiske konsekvenser av freding 
Det har i perioden 2013-2016 blitt gjennomført utbedringer av Haagensenverkstedet og 
bygningen har nå et ordinært vedlikeholdsnivå. 
 
Riksantikvaren vurderer at det ikke vil innebære vesentlige økonomiske merkostnader for 
staten å gjennomføre freding av Haagensenverkstedet. 
 
 
Riksantikvarens myndighet 
Det følger av kulturminneloven § 15 jf. § 22 at departementet kan frede byggverk og anlegg, 
eller deler av dem, av kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. Det følger videre av § 19 at 
departementet kan frede et område rundt et fredet kulturminne så langt det er nødvendig for å 
bevare virkningen av kulturminnet i miljøet eller for å beskytte vitenskapelige interesser som 
knytter seg til det. Myndighet til å fatte vedtak om fredning er delegert fra Klima- og 
miljødepartementet til Riksantikvaren jf. forskrift om faglig ansvarsfordeling mv etter 
kulturminneloven av 9. februar 1979 § 12 nr. 1. 
 
 
Lokalisering og eiendomsforhold. Reguleringsmessig status 
Eiendommens adresse er Sandbakkveien 10. 8250 Rognan. Som eier står oppført Paal Robert 
Haagensen, Sandbakkveien 17, 8250 Rognan.  
 
Eier av søndre og vestre del av fredningsområdet er Saltdal kommune. Kirkegata 23. 8250 
Rognan. Ca. 3.5 kvadratmeter av fredningsområdet mot sørvest går inn på gnr. 43. bnr. 6. 
Hovedeier er her Ei Eiendom AS, Sørgrenda 1, 8250 Rognan. Eiendommen er seksjonert og vil 
bli delt opp i flere seksjoner. 
 
Området Haagensen-verkstedet ligger i er ifølge kommunedelplan for Rognan sentrum regulert 
til småskala industri/håndverk (pkt. 12 - Småskala industri/håndverk). Kommunedelplanen 
ble vedtatt av Saltdal kommunestyre 18.04.05 i sak 050/05 
 
 
Forholdet til naturmangfoldloven 
Når kulturminneforvaltningen fatter vedtak, skal det samtidig gjøres en vurdering av om dette 
har innvirkning på naturmangfoldet. Dette følger av lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 
naturens mangfold (Naturmangfoldloven). Lovens §§ 8-12 legges til grunn for vurderingen, 
jf. § 7.  
 
Det er gjort søk i Artsdatabankens Artskart og Miljødirektoratets Naturbase for å fremskaffe 
nødvendig kunnskap for beslutningsgrunnlaget. Søket gjaldt sårbare og truede arter. 
 
Det er ikke registrert sårbare eller truede arter i området som inngår i fredingen omkring den 
foreslåtte fredete bygningen. 
 
Det er registrert ulike naturtyper i området som inngår i fredingen, men disse er ikke vurdert 
som sårbare eller spesielt verneverdige. Fylkeskommunen vurderer at fredingen av 
Haagensenverkstedet verken vil komme i konflikt med naturverdier eller påvirke 
naturmangfoldet i negativ retning.  
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Bakgrunn for fredningen 
Nordland fylkeskommune fikk 06.03.2008 en henvendelse pr. e-post fra Riksantikvaren 
vedrørende Haagensenverkstedet på Rognan. Her ble det opplyst at Fortidsminneforeningen i 
Nordland hadde rettet forespørsel til Riksantikvaren angående fredning av verkstedet og 
hvorvidt Nordland fylkeskommune hadde gjort vurderinger rundt dette. 
 
Vedtak om midlertidig fredning 
Nordland fylkeskommune vedtok midlertidig fredning 11.04.2008. Bakgrunnen for den 
midlertidige fredningen var at det skulle skje et skifte i eiere av bygningen og de nye eierne 
ønsket ny bruk av bygningen. Det var i den sammenheng fare for at bygningen skulle bygges 
om og at inventar ble fjernet. 
 
Vedtaket om midlertidig fredning av Haagensensverkstedet ble meddelt i likelydende brev til 
Lasse Bang og Per Jonny Olsen som mulige nye eiere, med kopi til andre berørte parter, 
deriblant Tor Haagensen. Den midlertidige fredningen fikk støtte fra Saltdal Historielag, datert 
15.04.2008 og fra Salten Veteranbåtlag, datert 14.04.2008.  
 
Vedtaket om midlertidig fredning ble påklaget fra Lasse Bang, Per Jonny Olsen og Tor 
Haagensen, datert 20.04.2008. 
 
I brev fra Saltdal kommune, datert 24.04.2008 (møtedato) og journalført hos Nordland 
fylkeskommune 28.04.2008 med overskrift; «Lasse Bang. Klage på vedtak i sak 20/08. 
Haagensenverkstedet. Forespørsel om regulering», gis det tilsvar på innkommet søknad om 
justering av reguleringsplan/omregulering, datert 14.01.2008. Etter behandling av søknaden i 
Saltdal kommunestyre ble følgende vedtak fattet: 
 
«Kommunestyret imøtekommer søknad til tiltakshaver om å fremme privat forslag til omregulering av 
Haagensenverkstedet til næringsformål. Reguleringsforslaget utarbeides samarbeid og dialog med 
fylkeskommunens kulturvernavdeling.» 
 
Nordland fylkeskommune oversendte Riksantikvaren klagen på vedtaket om midlertidig 
fredning av Haagensenverkstedet, datert 13.05.2008. I et nytt brev fra 
Nordland fylkeskommune, datert 10.02.2009, til Riksantikvaren i forbindelse med klagen, gis 
det opplysninger om at det tidligere er oppgitt feil ved eiendomsforhold. Påtenkt fradeling av 
eiendommen var ikke gjennomført og tinglyst. Den var dermed ikke gyldig. Nordland 
fylkeskommune hadde videre vurdert saken på nytt som følge av klagen, men fant ikke at nye 
opplysninger forelå. Dermed ble vedtaket om midlertidig fredning av Haagensenverkstedet 
opprettholdt, og klagesaken oversendt Riksantikvaren som nevnt over. 
 
Resultatet av Riksantikvarens behandling av klagesaken forelå i brev av 10.1 1.2009 til 
Nordland fylkeskommune med likelydende brev til eiere/klagere, og kopi til alle berørte 
parter. Riksantikvaren konkluderte med at Nordland fylkeskommunes vedtak om midlertidig 
fredning av Haagensenverkstedet på Rognan, som presisert i brev av 1 1.04.2008 om midlertidig 
fredning av verkstedet, var berettiget med bakgrunn i foreliggende planer for 
bygningen.  
 
Riksantikvaren fattet derfor følgende vedtak: «Klagen tas ikke til følge. Nordland fylkeskommunes 
vedtak av 11.04.08 om midlertidig fredning av Haagensenverkstedet, gnr/bnr 43/174 på Rognan i Saltdal 
kommune, i medhold av kml § 22 nr. 4 §§ 15 og 19, opprettholdes.» 
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Redegjørelse for saksgang og innkomne bemerkninger 
Melding om oppstart av fredning ble, i samsvar med kulturminneloven § 22 nr.1 meddelt eieren 
og kommunen i brev av 19.11.2009. Samtidig ble dette kunngjort i Avisa Nordland og 
Saltenposten. 
 
Fylkeskommunen utformet deretter fredningsforslag, og dette ble i samsvar med 
kulturminneloven § 22 nr.2 sendt på høring til berørte parter 24.07.2014. Samtidig ble det 
kunngjort i avisene Avisa Nordland, Saltenposten og Norsk lysingsblad at fredningsforslaget 
var lagt ut til offentlig ettersyn i Saltdal kommune. 
 
Det ble gitt en frist på 6 uker fra kunngjøringsdagen til å komme med uttalelser. 
 
Merknad fra Kai Linde, Rognan. 
Linde er positiv til fredningen, og foreslår at fredningsområdet utvides og at porten til 
Drageslipen inkluderes i fredningen. 
 
Fvlkeskommunens behandling av merknad: 
Nordland fylkeskommune er positiv til å utvide områdeavgrensningen slik at porten til 
Drageslipen inkluderes i fredningen etter kulturminneloven § 15. 
 
Saken ble sendt på ny høring i perioden 25.09-06.11.2017, da med Drageporten som en del av 
omfanget. 
 
I henhold til kulturminneloven § 22 nr. 3 skal forslag om fredning legges frem for 
kommunestyret før vedtak om fredning fattes. Fredningsforslaget og innkomne uttalelser ble 
oversendt kommunen i brev av 25.09.2017.  
 
Kommunestyret behandlet saken i møte den 09.11.2017 med enstemmig vedtak: 
«Saltdal kommune gir sin støtte til forslaget om fredning av Haagensenverkstedet og Drageporten, gnr. 
43, bnr. 1334, bnr. 94, bnr. 6 og bnr. 1231, Saltdal kommune». 
 
 
Riksantikvarens bemerkninger til høringsuttalelsene: 
Riksantikvaren mottok forslag til fredning av Haagensenverkstedet, porten til Drageslipen og 
områdefredningen i brev av 13.12.2017.  
 
Riksantikvaren støtter Nordland fylkeskommunes forslag om fredning av 
Haagensenverkstedet.  
 
Haagensenverkstedet vurderes som en god representant for det prioriterte temaet 1.2.8 Industri, 
undertema 1, Småindustri/håndverksbedrifter/verksteder i Riksantikvarens fredningsstrategi mot 2020 
for kulturminneforvaltningen.  
 
Riksantikvaren vil også berømme istandsettingsarbeidet som så langt er gjort på bygningen og 
Nordlands fylkeskommunes arbeid med fredningsforslaget.  
 
 
Opplysning om klageadgang og tinglysing 
Riksantikvarens vedtak om fredning kan påklages til Klima- og miljødepartementet, jf. 
forvaltningsloven § 28. Eventuell klage stiles til Klima- og miljødepartementet, men sendes 
Riksantikvaren innen tre uker fra fredningsvedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven § 29. 
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Fredningsvedtaket vil bli tinglyst av Riksantikvaren i samsvar med kulturminneloven § 22 nr. 5 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Hanna Kosonen Geiran  
riksantikvar 
 
 Linda Veiby 
 avdelingsdirektør 
 

 
Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift 

 
    
 
Kopi til: Rita Jacobsen, Sandbakkveien 8 G, 8250 ROGNAN/ Nordland fylkeskommune, 
Fylkeshuset, 8048 Bodø/ Klima- og miljødepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 OSLO/ 
Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 TRONDHEIM/ Sametinget - Sámediggi, 
Ávjovárgeaidnu 50, 9730 KARASJOK/Kárášjohka/ Fortidsminneforeningen - Nordland 
avdeling, Postboks 502, 8001 BODØ/ Alice Øksheim, Sandbakkveien 8 H, 8250 ROGNAN/ Ei 
Eiendom , Sandbakkveien 8 C, 8250 ROGNAN/ Elisabeth Pedersen, Sandbakkveien 8 I, 8250 
ROGNAN/ Roar Birger Harjang, Sandbakkveien 8 I, 8250 ROGNAN/ Erik og Nadia Jensen, 
Sandbakkveien 8 G, 8250 ROGNAN/ Ester Aarøyen, Sandbakkveien 8 F, 8250 ROGNAN/ Jann 
Wernes Jansen, Sandbakkveien 8 G, 8250 ROGNAN/ Lasse Nystad, Sandbakkveien 8 H, 8250 
ROGNAN/ Maria Nordnes, Sandbakkveien 8 E, 8250 ROGNAN/ Ole Petter Nordnes, 
Sandbakkveien 8 C, 8250 ROGNAN 
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Mottaker Kontaktperson Adresse Post 
Ei Eiendom AS            Sørgrenda 1 8250 ROGNAN 
Paal Robert 
Haagensen 

           Sandbakkveien 17 8250 ROGNAN 

Saltdal kommune            Kirkegata 23 8250 ROGNAN 
 


