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Se mottakerliste

NEPTUN SILDOLJEFABRIKK – GNR./BNR. 52/33 OG 52/199 I HADSEL KOMMUNE –
VEDTAK OM FREDNING MED HJEMMEL I LOV OM KULTURMINNER § 15 OG § 1 9 JF. § 22

Vi viser til tidligere utsendt fredningsforslag for Neptun Sildoljefabrikk datert 15.01.2019 som
har vært på høring hos berørte parter og instanser. På bakgrunn av innkomne merknader,
dialog med eiere og andre interesserte fatter Riksantikvaren følgende vedtak:

Foto: Anke Loska, Riksantikvaren 2018

FREDNINGSVEDTAK
Med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven), §§ 15 og 19
jf. § 22, freder Riksantikvaren Neptun Sildoljefabrikk i Hadsel kommune, Nordland
fylke.

OMFANG AV FREDNINGEN
Fredningen omfatter kulturminner og området som er listet nedenfor. Det fredede
anlegget består av blant annet produksjons - og tankanlegg, en kai med kran, samt et
administrasjonsbygg med sosiale funksjoner. Totalt sytten bygninger og konstruksjoner,
samt ett anleggsområde, inngår i fredningen. Alle objektene er avmerket med
nummerering i vedlagt ka rt.
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Kulturminner fredet etter kulturminneloven § 15

Objektsnavn Askeladde
n ID

Gn.r/Bnr. Bygningsnr/koordinat Interiør

1 Administrasjonsbygg 241159 - 1 52/33 189863691 Ja,
delvis

2 Råstofftank 1,
konserthall

241159 - 2 52/33 7598072N og 492027Ø

3 Råstofftank 2,
utst/konsert

241159 - 3 52/33 7598064N og 492047Ø

4 Råstofftank 3/utst. 241159 - 4 52/33 7598060N og 492062Ø
5 Råstofftank 4 241159 - 5 52/33 7598059N og 492078Ø
6 Sildoljetank 1 241159 - 6 52/33 7598049N og 492091Ø
7 Sildoljetank 2 241159 - 7 52/33 7598059N og 492090Ø
8 Bunkertank 1 241159 - 8 52/33 7598050N og 492099Ø
9 Bunkertank 2 241159 - 15 52/33 7598057N og 492096Ø
10 Syklontårn med
maskinhus

241159 - 9 52/33 7598073N og 492087Ø Ja

11 Fabrikkbygning med
lager, trandamperi,
fabrikkpipe

241159 - 10 52/33 189863675 Ja

12 Kaikran 241159 - 11 52/33 7598127N og 492162Ø Ja
13 Trekai 241159 - 19 52/33 7598119N og 492117Ø
14 Lagerbygg med
kaiskur, råstoffbinge og
melloft

241159 - 13 52/199 189863683 Ja

15 Sildoljetank 3 241159 - 14 52/33 7598045N og 492109Ø
16 Sykkelskur 241159 - 16 52/33 7598051N og 492104Ø
17 Feltlasarett 241159 - 24 52/33 189863675
18 Anleggsområde 241159 - 25 52/33 -

Administrasjonsbygget
Fredningen av administrasjonsbygget omfatter bygningens eksteriør og deler av byggets
interiør i første etasje , samt husets trappeløp. Dette inkluderer hovedelementer som
planløsning, bærende konstruksjoner, materialbruk og overflatebehandling, trappeløp,
detaljer som vinduer, luker, dører, gerikter, listverk, utelamper, fa st inventar som vasker
og servanter, veggfaste skap, innebygde benker, varmeelementer og termostater.
Fredningen omfatter også større løst inventar, spesifisert i dokumentasjonsvedlegget.
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Interiørfredning i første etasje av administrasjonsbygg er skr avert.

Interiørfredning i andre etasje av administrasjonsbygg er skravert.

Råstofftankene
Fredningen av råstofftankene omfatter tankenes eksteriør. Eksteriør omfatter materialbruk
og overflatebehandling, samt bærekonstruksjon og detaljer som dører, luker, kraner, trapper
og gjerder. Fredningen omfatter også mateskruen som føres inn i tanken og er en del av
anleggets transportsystem .

Sildoljetankene
Fredningen av sildoljetankene og bunkertankene omfatter tankenes eksteriør. Eksteriør
omfatter materialbruk og overflatebehandling, samt bærekonstruksjon og detaljer som
dører, luker, kraner.

Syklontårn et
Fredningen av syklontårnet med maskinhus omfatter tårnets eksteriør og interiør. Dette
inkluderer hovedelementer som planløsning, bærende konstruksjoner, materialbruk og
overflatebehandling, trappeløp; detaljer som vinduer, luker, dører, gelender; fast inv entar
som veggfaste skap, hovedtavle, trykkmåler, veggfast noteringsbenk og skovelband.
Fredningen omfatter også større løst inventar som spesifisert i dokumentasjonsvedlegget.
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Fabrikkbygning en
Fredningen av fabrikkbygningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Dette
inkluderer hovedelementer som planløsning, bærende konstruksjoner, materialbruk og
overflatebehandling, trappeløp , detaljer som vinduer, luker, dører, fast inventar som
veggfaste skap, rester av råstoffbinge, evaporatorer med transportbå nd og skrue og
avtrekksvifte på toppen. Fredningen omfatter også større løst inventar, spesifisert i
dokumentasjonsvedlegget.

Unntatt fredningen er nyoppførte rom inne i bygget: Nye vegger og tak, kjøkkeninteriør og
ventilasjon knyttet til restauranten i trandamperiet, et arkiv i lageret vis á vis evaporatorene,
et snekkerverksted i fabrikkhall 2 og en trebu ved fabrikkens østre vegg.

Feltlasarettet/bomberommet
Feltlasarettet/bomberommet ligger under fabrikkbygningen. Fred ningen av feltlasarettet
inkluderer hovedelementer som planløsning, bærende konstruksjoner, materialbruk og
overflatebehandling.

Lagerbygg et
Fredningen av lagerbygget med kaiskur og melloft omfatter bygningens eksteriør og
interiør. Dette inkluderer hovedelemen ter som planløsning, bærende konstruksjoner,
materialbruk og overflatebehandling, trappeløp , detaljer som vinduer, luker, dører, lamper;
fast inventar som mateskruer, veggfaste skap. Fredningen omfatter også større løst inventar,
spesifisert i dokumentasjo nsvedlegget. Unntatt fredningen er en trapp på fasaden mot øst
og en i skuret opp til melloftet, samt nye isolerte vegger og tak på melloftet.

Kaikran a
Fredningen av kaikrana omfatter kranas eksteriør og interiør. Dette inkluderer
hovedelementer som planl øsning, bærende konstruksjoner, materialbruk og
overflatebehandling; detaljer som vinduer, dør og tekniske elementer. Fredningen omfatter
også større løst inventar, spesifisert i dokumentasjonsvedlegget.

Kai a og sykkelskur et
Fredningen av kaia og sykkelskuret inkluderer bærende konstruksjoner, materialbruk og
overflatebehandling.

Anleggsområde t
Fredningen av anleggsområdet omfatter en rekke elementer og strukturer knyttet til
anlegget og tiden det var i drift, eksempelvis ly smaster, betongfundamenter for tanker,
rester etter transportkanalen, betongdekket på store deler av anlegget og betongkaia, spor
etter kanaler og infrastruktur i betongdekket, rester etter utendørs råstoffbinger og rest etter
en gangbro til utedo.
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Områd et fredet etter kulturminneloven § 19
Et område rundt Neptun Sildoljefabrikk og de nevnte objektene fredes etter § 19; gnr/bnr.
52/33 og 52/199. Den nybygde moloen og deler av Moloveien inn mot Melbu omfattes ikke
av fredningen.

FORMÅLET MED FREDNIN GEN
Formålet med fredningen er å ivareta Neptun Sildoljefabrikk som et eksempel på den
industrielle fiskerinæringen og foredling av fiskeråstoff fra siste del av 1800 - tallet og utover
på 1900 - tallet.

Fredningen skal ivareta de teknol ogiske, arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene knyttet
til anlegget. Herunder enkeltbygninger, tanker og øvrige elementer som transportsystemet
knyttet til produksjonen samt deres innbyrdes og funksjonelle sammenheng. Fredningen
skal også ivareta det helhetlige anlegget slik det visuelt fremtrer i landskapet.

Fredningen av bygningenes og tankenes eksteriør skal ivareta arkitektur og karakter knyttet
til bygningenes opprinnelige funksjon. Det gjelder bærekonstruksjonen, hovedstrukturen i
bygget og det aljeringen i det arkitektoniske uttrykket, så som fasadeløsning med vinduer,
dører, porter, teknisk infrastruktur, materialbruk og overflater.
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Fredningen av interiører skal ivareta den romlige karakteren, og opplevelsen av anleggets
ulike funksjoner. I til legg skal fredningen av interiørene ivareta sosialhistoriske verdier
knyttet til anlegget som arbeidsplass.

Fredningen av fast og større løst inventar skal ivareta teknologiske spor knyttet til driften av
anlegget. I tillegg skal fredningen av inventaret ivareta sosialhistoriske verdier knyttet til
anlegget som arbeidsplass.

Fredningen av kaianlegget, med både trekai og betongkai, samt kran, skal ivareta spor fra
hele produksjonsprosessen.

Fredningen av områdene rundt bygningene og konstruksjonene ette r § 15 har som formål å
ivareta anleggets industrielle karakter , samt sikre sammenhengen mellom kulturminnene
og den funksjonelle konteksten de er en del av.
Fredningen etter § 19 skal ivareta virkningen av anlegget i miljøet.

FREDNINGSBESTEMMELSE R
Fredningsbestemmelsene er utformet i samsvar med fredningens formål og gjelder i tillegg
til kulturminnelovens bestemmelser om vedtaksfredete kulturminner fra nyere tid.

Fredningsbestemmelser for kulturminner fredet etter kulturminneloven § 15
1. Det er ikke tillatt å rive, skade eller flytte bygningene og konstruksjonene, eller deler

av disse.

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

3. Det er ikke ti llatt å skifte ut bygningselementer eller materialer, forandre overflater
eller utføre annet arbeid ut over vanlig vedlikehold på bygningenes og
konstruksjonenes eksteriør eller interiør. Unntatt fra dette er eventuelle
tilbakeføringer, jf. punkt 5.

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

5. Tilbakeføringer til opprinnelig eller tidligere utseende 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 liste, må ikke skades eller
fjernes fra by gningene og konstruksjonene.

7. Større løst inventar som er ødelagt og ikke kan repareres, skal skiftes ut med
tilsvarende objekter så langt det er mulig.
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8. Tiltak som i eventuelle nødsituasjoner må gjøres av sikkerhetshensyn, kan
gjennomføres uten dispensas jon. I slike situasjoner skal det, så langt det er mulig, tas
hensyn til kulturminnenes verneverdi. Tiltaket skal umiddelbart meddeles
forvaltningsmyndigheten.

Fredningsbestemmelser for området fredet etter kulturminneloven § 19
9. Innenfor det fredete området må det ikke settes i verk tiltak eller bruksendringer

som kan forandre områdets karakter eller på annen måte motvirker formålet med
fredningen. Dette gjelder alle former for bebyggelse, anlegg og utvidelse av vei eller
parkeringsplass, oppsetting a v gjerder, skilt, endring av beplantning eller belegg,
planering, utfylling og andre landskapsinngrep.

10. Ved eventuelle endringer må det søkes ansvarlig forvaltningsmyndighet om
dispensasjon med begrunnelse i nødvendige sikkerhetstiltak. Tiltak skal ta hens yn til
kulturminnenes verneverdi.

Fredningsbestemmelser for kulturminner fredet etter kulturminneloven §15 og område t
fredet etter § 19

11. Dersom det utarbeides en forvaltningsplan for det fredete kulturminnet og det
fredete området, skal planen forelegges forvaltningsmyndigheten for å sikre at
innholdet ivaretar formålet med fredningen. Forvaltningsplanen skal rulleres ved
behov.

FØLGER AV FREDNINGEN
Lovhenvisning
Når det gjelder behandlingen av fredete hus, anlegg og områdene rundt, vises det til
kulturm inneloven §§ 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 fo religge 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 og konstruksjo ner er å bevare
mest mulig av de opprinnelige eller eldre bygningselementene og detaljer som kledning,
vinduer, dører, gjerder, kraner 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 til
Riksantikvarens informasjonsblader.



Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning A: 21600
Dronningensgate 13 • Pb. 1483 Vika. • 0116 Oslo • Tlf: 22 94 04 00 • www.ra.no

8

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 og Riksantikvaren 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. For mer informasjon, som søknadsfrist og krav til søknad, vises det til nettsidene til
No rdland fylkeskommune og Riksantikvaren.

KORT KARAKTERISTIKK AV KULTURMINNET
Neptun Sildoljefabrikk ligger på Svinøya, på sørsida av Hadseløya, i Hadsel kommune,
Nordland fylke . Hadsel kommune er en av fem kommuner som regnes til øydistriktet
Vesterålen. S vinøya huser kun den tidligere sildoljefabrikken som ligger tvers over
havneinnløpet til Melbu. Frem til moloen ble bygget mot slutten av 1920 - tallet, måtte all
transport av folk og gods til Svinøya skje med båt. Det fredede anlegget er sammensatt av
produ ksjons - og tankanlegg, kai , samt et administrasjonsbygg. Med sine karakteristiske runde
tanker og det høye syklontårnet, fremstår anlegget som et landemerke.

AS Neptun Sildoljefabrikk ble etablert i 1910 og var i drift frem til 198 7 . Neptun var ved
åpningen landets mest moderne sildoljefabrikk. Gjennom den tiden anlegget var i drift,
gjennomgikk det mange større og mindre endringer knyttet til bygningsmasse og teknologi,
samt eierskap og arbeidsforhold.

For nærmere beskrivelse av kulturminnet, se ve dlagte fredningsdokumentasjon.

BEGRUNNELSE FOR FRED NINGSVEDTAKET
Siden slutten av 1900 - tallet har det skjedd store strukturelle endringer innen nærings - og
arbeidsliv, ofte fulgt av nedleggelser. Det har ført til et økende behov for sikring av eldre
tekni ske og industrielle kulturminner. Dette er en prioritert oppgave for Riksantikvaren.

Neptun Sildoljefabrikk er et eksempel på den industrielle fiskerinæringen og foredling av
fiskeråstoff fra siste del av 1800 - tallet og utover på 1900 - tallet. I 1986 og 1 987, da Neptun
Sildoljefabrikk ble nedlagt, led sju tilsvarende fabrikker i Nord - Norge samme skjebne. Det betyr
at kun et fåtall slike fabrikker fremdeles eksisterer.

Sildolje - og sildemelfabrikker talte på det meste 95 produksjonsanlegg. De var en vesen tlig
komponent i forming av byer og tettsteder langs Norges kyst. Anleggene var en livsnerve for
lokalsamfunn. Så også for Melbu, der Neptun Sildoljefabrikk var en viktig arbeidsplass og
inntektskilde gjennom nesten 80 år.
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For å overleve som bedrift inne n fiskeforedling har moderniseringer ofte vært nødvendig.
Neptun Sildoljefabrikk er et tydelig eksempel på dette. Noen av endringene Neptun har
gjennomgått har skyldtes branner, men vel så viktig var nye ideer knyttet til
produksjonsetappene, for eksempel i håndtering av råstoff. På Neptun Sildoljefabrikk ble sild
først oppbevart i binger under åpen himmel, for så å få plass i binger innendørs i lagerhaller,
mens det på 70 - tallet ble bygd sylinderformede råstofftanker i stål som var typisk for den tiden.
Sy linderformen er bedre egnet til lagring av veske og sild enn for eksempel kuben, ettersom
denne fordeler trykket jevnt. På den måten blir konstruksjonen sterkere og gjør det mulig å
redusere bruk av bygningsmaterialer.

Neptun Sildoljefabrikk har dessverr e få rester igjen av produksjonslinja. Den ble solgt til en
fiskeforedlingsbedrift i Tan - Tan, Marokko, i 198 7 og er ved fredningstidspunktet fortsatt i drift
der. Slik sett fremstår Neptun Sildoljefabrikk som et bygningsmessig skall med kun spor fra
produk sjonen til ulike tider. Med en stor bygningsmasse som utgangspunkt, har like fullt
anlegget en pedagogisk verdi knyttet til fiskerihistorie i Norge og teknologi - og industrihistorie
i det 20. århundre.

Rovdrift på naturens ressurser kan sies å være industrialismen s skyggeside. For fiskerihistorien
handler dette om overbeskatning. Som del av norsk fiskerinæring er Neptun Sildoljefabrikk et
tydelig eksempel på dette . Sild og lodde var de avgjørende resursene for fiskemel - og
sildoljefabrikkene. Men med for mange fiskekvoter for fangst av sild og en rivende utvikling av
fiskefartøyer og fangstredskap på 40 - , 50 - og 60 - tallet, ble disse båtene samlet ekstremt effektive.
De fisket opp silda. Da ble silda erstattet med lodde, men med det samme effektive fis ket ble
havet snart tømt for lodde også. I 198 7 fantes det verken sild eller lodde igjen i havet, og
Neptun Sildoljefabrikk måtte legge ned.

Med fredning av Neptun Sildoljefabrikk bevarer vi et industrielt kulturminne av nasjonal verdi
som er bærer av hi storier fra norsk fiskerinæring.

TILSTAND OG ØKONOMIS KE KONSEKVENSER VED FREDNING
Det er sytten bygninger og konstruksjoner samt ett utomhusområde som inngår i fredningen av
Neptun Sildoljefabrikk. Riksantikvaren har gitt anlegget tilskudd siden 1991 og frem til
fredningstidspunktet med en samlet sum på omlag 50 millioner. I 2007 kom anlegget inn i
Bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner . Målet for programmet er å heve
kulturminnenes tilstandsnivå til et ordinært vedlikeholdsnivå, ti lstandsgrad 2, innen 2020. Ved
fredningstidspunktet gjenstår det kun mindre vedlikeholdsoppgaver relatert til eksteriør og
interiør på Neptun. Ut fra gjeldende Norsk Standard EN – NS 16096 anses anlegget ved
fredningstidspunktet å ha et ordinært vedlikehol dsnivå. Riksantikvaren ser at vedlikehold av
anlegget er kostnadskrevende, men det er ikke på nåværende tidspunkt behov for noen store
løft som får økonomiske konsekvenser for staten ved gjennomføre fredningen.



Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning A: 21600
Dronningensgate 13 • Pb. 1483 Vika. • 0116 Oslo • Tlf: 22 94 04 00 • www.ra.no

10

RIKSANTIKVARENS MYND IGHET
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 nødvend ig 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 an svarsfordeling mv etter
kulturminneloven av 9. februar 1979 § 12 nr.1.

LOKALISERING OG EIEN DOMSFORHOLD
Neptun Sildoljefabrikk er naturlig avgrenset til Svinøya utenfor Melbu i Hadsel kommune.
Området gjelder gnr./bnr. 52/33 og 52/199. Området eies av Nors k Fiskeindustrimuseum som
er en del av det konsoliderte Museum Nord.

I reguleringsplanen MB 52 går det frem at anlegget er regulert til bevaring.

FORHOLDET TIL NATURM ANGFOLDLOVEN (LOV AV 19.06.2009 NR. 100)
Naturmangfoldloven tredde i kraft 1. juli 200 9. Med den nye loven har alle samfunnsområder
ansvar for å ta naturmangfoldloven i betraktning i saksbehandling som berører natur.

Fredningen av Neptun Sildoljefabrikk innebærer ingen endring av dagens situasjon. Det er ikke
registrert sårbare eller trua arter i området som inngår i fredningen. Det er heller ikke registrert
andre sårbare eller spesielt verneverdige naturtyper eller naturområder innenfor området av
fredningen eller i umiddelbar nærhet. Det ble foretatt søk i Artsdatabankens Artskart og
Milj ødirektoratets Naturbase den 29. oktober 2018. Riksantikvaren vurderer derfor at
fredningen ikke vil påvirke naturmangfoldet i negativ retning.

BAKGRUNN FOR FREDNIN GEN
Neptun Sildoljefabrikk er nevnt i Norsk kulturråds innstilling for Bevaring av teknis ke og
industrielle kulturminner i Norge (1988), samt i Riksantikvarens verneplan for tekniske og industrielle
kulturminner (1994). Anlegget har mottatt tilskudd fra Riksantikvaren siden 1991 og i 2007 kom
Neptun Sildoljefabrikk inn i Riksantikvarens Bevari ngsprogram for tekniske og industrielle
kulturminner . Fredningen er i tråd med Riksantikvarens fredningsstrategi mot 2020, der industri
er ett av ti prioriterte hovedtemaer. I henhold til Meld. St. 35 (2012 - 2013) Framtid med fotfeste , er
det for øvrig et n asjonalt mål at et representativt utvalg kulturminner og kulturmiljø skal være
vedtaksfredet innen 2020. Herunder er det et overordnet mål at den geografiske, sosiale,
etniske, næringsmessige og tidsmessige bredden i de varig vernede kulturminnene og
kultu rmiljøene skal bli bedre.

Riksantikvaren besluttet i 2017 at de anleggene i Bevaringsprogram for tekniske og industrielle
kulturminner som ikke er fredet, skal fredes innen 2020 i forbindelse med overføring av
oppgaver til regionene.
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REDEGJØRELSE FOR SAKSGANGEN OG INNKOM NE MERKNADER
I samsvar med Kulturminneloven § 22 nr. 1, ble det sendt melding om oppstart av fredning av
Neptun Sildoljefabrikk til eiere og kommunen den 30. august 2018. Samtidig ble oppstarten
kunngjort i avisene Avisa Nordland og Vesteraalens avis . Det ble gitt en frist på tre uker til å
komme med merknader. Det kom inn én merknad til varselet. Den var fra Hadsel kommune,
datert 17. september 2018. Den 15. januar 2019 ble det sendt ut forslag om fredning etter kml §§
15 og 19. Samt idig ble dette kunngjort i Norsk Lysningsblad og i avisene Avisa Nordland og
Vesteraalens avis . Høringsfristen var 26.02.2019. Nordland Fylkeskommune ba om utsatt
høringsfrist til den 11.04.2019. Det var kun Nordland Fylkeskommune som leverte
høringsuttale lse til forslag om fredning.

Merknader til melding om oppstart av fredning

Hadsel kommune, plan - og utviklingsavdelingen
Hadsel kommune vektlegger i sin merknad viktigheten av å balansere mellom vern og bruk.
Ved fredningstidpunktet er Neptun Sildoljefab rikk arena for flere arrangementer som
kommunen ønsker å videreføre. Videre støtter de en fredning forutsatt at:

Privat vei, pv 98291, til enhver tid holdes åpen for nødetater, samt for andre
etater eller virksomheter som måtte ha behov for å komme ut på S vinøya for
vedlikehold av moloanlegget.

Fredningsvedtaket ikke påfører kommunen økonomiske konsekvenser

Fredningen ikke hindrer aktiviteten ved Norway Seafoods eller svekker
fergesambandet mellom Melbu og Fiskebøl.

Riksantikvarens kommentar til merknaden e fra Hadsel kommune
Idealet om vern gjennom bruk har vært praktisert av kulturminneforvaltningen lenge. En
fredning kommer derfor ikke i konflikt med dette prinsippet, så lenge aktivitetene ikke
forringer anleggets kulturminneverdier.

Videre vil ikke f redningen være til hinder for at veien (pv 98291) ut til Svinøya holdes åpen. Det
er viktig at nødetatene kan komme frem til anlegget ved behov, og at etater og virksomheter
som trenger det har tilgang for vedlikehold og utbedringer av moloanlegget.

Riks antikvaren vurderer at fredningsvedtaket heller ikke vil være til hinder for aktiviteten hos
Norway Seafoods eller svekke fergesambandet Melbu - Fiskebøl.

Riksantikvaren forstår det slik at Hadsel kommunes kommentar om økonomiske konsekvenser,
betyr negati ve økonomiske konsekvenser. I perioden 1991 til dags dato har Riksantikvaren gitt
tilskudd på nærmere 50 millioner kroner til Neptun Sildoljefabrikk. Dette har bidratt både til
kjøp av tjenester og sysselsetting i kommunen. Istandsettingen av anlegget har sikret et unikt og
flott kulturminne som kan danne grunnlag for videre verdiskapning i kommunen. For nærmere
informasjon om fredning, se: https://www.riksantikvaren.no/Fredning
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Merknader til forslag om fredning av Neptun Sildoljefabrikk

Fylkestinget i Nordland Fylkeskommune
Saken ble behandlet i fylkestinget i Nordland fylkeskommune den 11. april 2019 og følgende
vedtak ble fattet:

« Fylkestinget støtter Riksantikvarens forsla g, og anbefaler at Neptun Sildoljefabrikk i Hadsel
kommune fredes slik det er foreslått » .

Hadsel kommune
Saken ble behandlet i kommunestyret i Hadsel kommune den 20. juni 2019 og følgende vedtak
ble fattet:

« Hadsel kommune støtter Riksantikvarens forsla g, og anbefaler at Neptun sildoljefabrikk i
Hadsel kommune fredes slik det er foreslått » .

OPPLYSNING OM KLAGEA DGANG OG TINGLYSING
Riksantikvarens vedtak om fredning kan påklages til Klima - og miljødepartementet, jf.
forvaltningsloven § 28. Eventuell klage stilles til Klima - og miljødepartementet, men sendes
Riksantikvaren innen tre uker fra fredningsvedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven § 29.

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

Vedlegg: Dokumentasjonsvedlegg for Neptun Sildoljefabrikk
Riksantikvarens informasjon om kulturminner: «Å eie et fredet hus»

Kopi til: Fortidsminneforeningen Vesterålen, Postboks 72, 8459 MELBU/ Nærings - og
fiskeridepartementet, Postboks 8090 Dep, 0032 OSLO
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Mottaker Kontaktperson Adresse Post
Fylkesmannen i
Nordland

Postboks 1405 8002 Bodø

Hadsel kommune Rådhusgata 5 8450
STOKMARKNES

Klima - og
miljødepartementet

Postboks 8013 Dep 0030 OSLO

Museum Nord -
Administrasjon

Postboks 104 8459 MELBU

Nordland
fylkeskommune

Fylkeshuset 8048 Bodø

Norsk
fiskeindustrimuseum

pb 213 8459 MELBU
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