
Informasjon om oppstart av fredningssak i Henningsvær 
 

Høsten 2018 gjennomførte Riksantikvaren et forprosjekt for å undersøke konsekvensene av 

en eventuell fredning av Henningsvær, i samarbeid med Henningsvær innbyggerforening, 

Vågan kommune og Nordland fylkeskommune. Funnene ble presentert i folkemøte i 

Henningsvær 31. januar 2019. 25. februar fattet kommunestyret i Vågan kommune et vedtak 

om å gå videre med en fredningsprosess. 

Oppstart av fredningsprosess 

Riksantikvaren setter nå i gang fredningsprosessen i samarbeid med Henningsvær 

innbyggerforening, Vågan kommune og Nordland fylkeskommune. Den første fasen av en 

slik prosess innebærer to ting: 

- Mars-april/mai: Planlegge prosessen framover med utgangspunkt i innspillene som 

er kommet, for å legge til rette for god medvirkning og informasjon.  

- Ila mai: Sende ut melding om oppstart av fredningssak og avholde folkemøte.  

Før melding om oppstart sendes ut, planlegges flere møter med referansegruppen der bla 

innholdet i oppstartsmeldingen utarbeides.  

Melding om oppstart og folkemøte i mai 2019 

En melding om oppstart av fredningssak er første skritt i den formelle prosessen for en 

fredning. Denne inneholder: 

- opplysninger om hva oppstartet fredningssak innebærer for berørte parter 

- beskrivelse av verdiene som foreslås fredet 

- informasjon om svarfrist, kontaktopplysninger etc. 

- kart over området som det foreslås fredning for. 

Melding om oppstart blir sendt ut til alle eiere innenfor det foreslåtte området. Meldingen 

sendes elektronisk, det vil si at du får varsel om at den har kommet inn i Altinn eller din 

valgte digitale postkasse. Melding om oppstart blir også sendt til kommunen, 

fylkeskommunen og andre viktige instanser, og kunngjøres i lokalt leste aviser. 

I forbindelse med den formelle oppstarten av fredningssaken, planlegges det et folkemøte i 

midten av mai. Her kan du stille spørsmål. Du kan også møte representanter fra 

Riksantikvaren dagen etter folkemøtet.   

Du kan påvirke 

Når melding om oppstart sendes ut, får alle som påvirkes mulighet til å sende inn sine 

merknader og innspill til det som er foreslått. Disse merknadene må sendes inn skriftlig eller 

på e-post. Alle merknader tas med videre i utarbeidelsen av et fredningsforslag. Dette 

arbeidet er planlagt å starte i august/september 2019. 

 

 

 


