
Mulige konsekvenser av en kulturmiljøfredning i Henningsvær 

 

Dette er en sammenfatning av de mulige positive og negative sidene ved en eventuell kulturmiljøfredning i Henningsvær som ble funnet i 

forprosjektet i 2018. Her er det lagt mest vekt på følgene for private eiere og næringsliv. For en oversikt over følger også for det offentlige må 

du se til forprosjektet, som ligger på www.ra.no/henningsvaer  

Konsekvensene som er omtalt her er på et overordnet nivå. Hvordan de mer konkret vil kunne påvirke en interessent vil man kunne vurdere 

når fredningsforslaget er ferdig. Dette forslaget blir utarbeidet fra september 2019 og skal etter planen være klart i 2020. Da får du muligheten 

til å vurdere hvordan du mener de vil påvirke deg, og gi tilbakemelding på det. 

 

MULIG POSITIV FØLGE AV FREDNING HVORDAN KAN VI OPPNÅ DEN POSITIVE FØLGEN 
 

En fredning vil bidra til bevaring av Henningsvær for dagens og 
framtidens generasjoner, og vil kunne gi mer langsiktige rammer 
for utvikling og tiltak i Henningsvær. Dette kan gi mer stabilitet for 
eiere, utviklere og næringsliv. 
 

Å ivareta behovet for utvikling er et viktig premiss i 
fredningsprosessen, og skal derfor følges opp gjennom flere tiltak (se 
under) 

Dersom Henningsvær fredes vil alle som omfattes av fredningen 
kunne søke om tilskudd til tiltak på sin eiendom. 
 

Du kan søke om tilskudd fra Riksantikvarens tilskuddsmidler fra 
melding om oppstart er sendt ut.  

Mer kunnskap om kulturminneverdier kan gi kortere 
saksbehandlingstid og bedre forhold for utvikling i Henningsvær.  
  

I utarbeidelsen av et fredningsforslag skal vi arbeide med å lage gode 
søknads- og samarbeidsrutiner, både mellom fylkeskommune og 
kommune og relevante tilsyn som arbeidstilsyn og mattilsyn.  
 

Vern gjennom bruk kan gi en økt omsetning i reiselivet som kan 
bety flere midler til vedlikehold etc.  
 

I fredningsprosessen legges det til rette for vern gjennom bruk, men 
en eventuell benyttelse av dette i reiselivet er ikke en del av selve 
fredningsprosessen. 
  

http://www.ra.no/henningsvaer


MULIG NEGATIV FØLGE AV FREDNING HVA GJØR VI FOR Å MINIMERE DEN NEGATIVE 
FØLGEN 

En fredning kan bety at man må bruke mere tid på å sette seg inn i 
et nytt regelverk, hvordan man skriver søknader og så videre.  
 
 
En fredning kan også bety at saksbehandling vil ta mere tid fordi 
søknader må behandles i fylkeskommunen.  
 
 

For å unngå at man må bruke mere tid enn nødvendig, skal vi arbeide 
med å lage gode råd og rutiner for søknader og saksbehandling. En 
lokal prosjektmedarbeider vil også kunne bidra med gode råd. 
 
Kommunen sender allerede alle søknader i det aktuelle 
fredningsområdet til fylkeskommunen, og det er derfor liten grunn til 
å tro at det vil bli noen forskjell i saksbehandlingen med en fredning. 
 

En fredning kan bety at det vil komme regler som begrenser tiltak 
utvendig, som gjør det vanskeligere å utvikle.  

I forprosjektet sa Riksantikvaren at en mulig fredning ikke vil bli 
veldig ulik dagens regulering. Begrensninger som allerede finnes kan 
bli videreført i en fredning. 
 
Vågan kommune og Nordland fylkeskommune har også sagt at det er 
et viktig premiss for arbeidet med fredningsforslaget at det fortsatt 
skal være mulig å utvikle og drive næring i Henningsvær.  
 
Hvordan forslag til fredning blir for Henningsvær må vi skreddersy 
fra høsten 2019 i samarbeid med dere, arbeidstilsynet, mattilsynet og 
andre viktige parter. 
 

Dersom det fredes vil det kunne bli stilt krav til hvordan et tiltak 
gjennomføres. Dette kan bety at tiltaket vil kunne bli dyrere.  
 
 

Når det meldes oppstart om fredning er det er mulig å søke om 
tilskudd til antikvariske merkostnader, noe som fortsetter ved en 
eventuell fredning. Det betyr at du kan søke fylkeskommunen om å få 
dekket de ekstra kostnadene som følger av at det blir stilt krav.  
 

 

 


