Oppstart 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.
Hvorfor forprosjekt?
Et forprosjekt er et mindre prosjekt som gjennomføres for å kunne avgjøre om et større
prosjekt skal settes i gang – i dette tilfellet, en fredning av Henningsvær eller deler av
Henningsvær som kulturmiljø. I folkemøte 24. april 2014 informerte Riksantikvaren om at
det kunne være aktuelt å starte opp fredningsprosess i Henningsvær. I møtet ble det avtalt
at økonomiske konsekvenser og andre konsekvenser av en fredning skulle undersøkes, og
legges fram for kommunen, innbyggere, eiere og næringsliv. Det er det vi nå vil gjøre i
forprosjektet, slik at vi får et godt grunnlag å fatte en beslutning på.
Hva skal gjøres 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. Vi vil blant annet:
•
•
•
•

gjennomføre en tilstandsregistrering av bygninger i Henningsvær
lage en kost-nytte-analyse av fordeler og ulemper med en fredning, ved hjelp av
eksterne konsulenter
kartlegge forskjellene og likhetene mellom dagens bevaringssystem og en mulig
fredning
undersøke hva slags behov eiere og innbyggere vil ha i en eventuell fredning

Tilstandsregistrering i oktober
Riksantikvaren vil først registrere tilstanden til bygningene innenfor det området som i dag
er regulert til bevaring i Henningsvær, for å kartlegge istandsettingskostnader.
Tilstandsregistreringen blir gjennomført av flere medarbeidere i Nordland fylkeskommune i
oktober 2018. Den er kun en utvendig synfaring for å avdekke for eksempel råteskader, og
krever ikke tilgang inn i bygninger. Resultatene for den enkelte eiendom vil være unntatt
offentlighet, og du har rett til å få se informasjonen som er innhentet om din eiendom.
Hva skjer etter at forprosjektet er ferdig?
Når forprosjektet er ferdig i løpet av høsten 2018, skal resultatene legges fram for
innbyggerne i Henningsvær i et nytt folkemøte. Forprosjektet skal behandles politisk i
Vågan kommune og Nordland fylkeskommune. Riksantikvaren vil også behandle 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.

