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Henningsvær 1948/49 postkort laget av Schrøder, Trondheim

Hvorfor er Riksantikvaren opptatt

av Henningsvær?



Verdens første fiskeridepartement



Foto: Hordaland fylkeskommune

Foto: MHT, Riksantikvaren

Foto: KA, Riksantikvaren

Verdensarvstedet Bryggen, 

men hvor kom fisken fra..?



Den tradisjonelle fredningen



Denne historien er ikke fortalt godt nok



Henningsvær = Lofotfisket
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Hva er et kulturmiljø?

Et kulturmiljø er et område der 
kulturminner er en del av en større 
helhet eller sammenheng. 

Det er helheten, ikke de enkelte bygg 
eller enkeltelementer som er det 
viktige.

Dette gir muligheter for utvikling.
Sør-Gjæslingan kulturmiljø

Foto: Kjell Andresen, Riksantikvaren



12 fredete kulturmiljøer i Norge

• Havrå, fjordgårdsanlegg, klyngetun i Hordaland (1998)

• Utstein kulturlandskap med klosteranlegg, Rogaland (1999)

• Neiden, skoltesamisk bosetting og kapell i Finnmark (2000)

• Kongsberg sølvverk, gruveanlegg i Buskerud (2003)

• Sogndalstrand kysttettsted, sjøbruk og jordbruk, Rogaland 
(2005)

• Birkelunden byområde, Oslo (2006)

• Sør-Gjæslingan fiskevær, Nord-Trøndelag (2010)

• Bygdøy kongelig eiendom, folkepark, museum, 
rekreasjonsområde, Oslo (vedtatt 2012)

• Tinfos, industrimiljø, Telemark (vedtatt 2014)

• Ny Hellesund, kystmiljø, Vest-Agder ( 2016) 

• Levanger, trehusmiljø, Trøndelag (2018)

• Skudeneshavn, kysttettsted, trehusmiljø (2018)



Kystmiljøer, men ingen fiskevær



Vern gjennom bruk 

og utvikling

Fredning og vern er ikke en 
gravstein
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Forprosjekt i Henningsvær 2018

Et godt samarbeid mellom Henningsvær 
innbyggerforening, Vågan kommune, Nordland 

fylkeskommune og Riksantikvaren



Er kulturmiljøfredning svaret?

Hva vil en fredning innebære – praktisk 
og økonomisk?

- For eiere?

- For næringslivet?

- For det offentlige?

Kan en fredning tilpasses lokale forhold 
og behov?



Bakgrunn – forprosjekt i Henningsvær 2018 
2014 2015 2016 2017 2018

Folkemøte i Festiviteten:

• Konsekvenser  av en 

fredning må utredes

• Reguleringsplan må 

evalueres

• Allerede fredete 

kulturmiljøer må 

evalueres

Reguleringsplan for 

Henningsvær evalueres

Henningsvær nye tider

Allerede fredete 

kulturmiljøer 

evalueres

Modell for kost/nytte-

analyse utarbeides

Forprosjekt 

Henningsvær starter

Ny-Hellesund 

fredes: 

Nye krav til 

utredninger

Folkemøte i 

Henningsvær 

Foto: Jorun Hals, Riksantikvaren



Hovedfunn

Vern og utvikling kan kombineres 

Gjennom en fredning kan de viktigste kulturminneverdiene i 
Henningsvær bevares til nytte og glede for beboere, næringsliv og 

besøkende. Fredning vil ikke være vesentlig mer kostbart enn å 
ikke frede. Kostnadene tilfaller i hovedsak det offentlige. 

Foto: Jorun Hals, Riksantikvaren
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Kost-/nytteanalyse

Menon Economics har i 2017 og 
2018 gjennomført en kost-
/nytteanalyse for Henningsvær.

Funnene viser at kostnadene ved en 
eventuell fredning i Henningsvær i 
hovedsak vil ligge hos staten, og at 
kulturminnene i Henningsvær har 
stor betydning for stedets 
sysselsetting og verdiskaping.



Hva er en ringvirkningsanalyse

30. januar 2019Christin Krohn Side 24



Hva brukes ringvirkningsanalyser til?

• Beslutningstakere (f. eks. Vågan 
kommune) er gjerne opptatt av 
sysselsettingseffekter og i noe grad 
verdiskapingsperspektivet

• Forskningsmiljøer (i særlig grad de 
samfunnsøkonomiske) er opptatt av 
verdiskapingsmål der BNP på nasjonalt 
nivå er det mål som normalt anvendes, 
helst i form av fastprismål

• Næringslivet er først og fremst opptatt av 
å identifisere hvilke markeder som vokser. 
De skjeler derfor ofte til omsetning



Verdiskaping fra kulturmiljøturistene i Henningsvær 

30. januar 2019Christin Krohn Side 26

• Kulturmiljøturistene bidrar med 
rundt 15 prosent av total 
verdiskaping i Henningsvær og de 
sysselsetter rundt 20 prosent.

• Kulturmiljøturistene bidro med 
rundt halvparten av 
reiselivsnæringens verdiskaping i 
Henningsvær i 2016.

• I Henningsvær er det relativt 
begrenset med turister som 
overnatter, men et høyt antall 
dagsturister bidrar til at 
verdiskapingen blir høy. 



Verdiskaping fra kulturmiljøturistene i Henningsvær

30. januar 2019Christin Krohn Side 27
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30. januar 2019Navn på foredragsholder Side 28



30. januar 2019Navn på foredragsholder Side 29



De viktigste resultatene

• Kostnadene ved en kulturmiljøfredning er beregnet til 33 millioner 
kroner (i 2018 kroner, fordelt på de neste 40 årene), det vil si 825 000 
kroner i året

• Kostnader til restaurering og istandsetting i henhold til tradisjon er 
største kostnadspost

– og skattefinansieringskostnaden ved at dette finansieres ved 
offentlige tilskudd

• Det påløper også kostnader til utforming av fredningsvedtaket, 
saksbehandling, informasjonsarbeid og etterlevelse av regelverket

• Private aktører antas å bli kompensert for mesteparten av sine 
kostnader knyttet til antikvariske merkostnader.

• Det er offentlige aktører som i hovedsak dekker inn kostnadene ved 
tiltaket



Sammenstilling av kostnadene

• Sammenstilling av 
de prissatte 
kostnadsvirkningen
e relativt til 
referansebanen (å 
fortsette med 
dagens regulering).

• Tallene er oppgitt i 
2018-kroner, 
diskontert til 2018 
og avrundet til 
nærmeste 1000 kr.

Berørte i fredningsområdet Under fredningsprosess I forvaltningsfasen Totalt

Kostnader ved å etterleve nytt regelverk 319 000 266 000 585 000

Kostnader til ekstra administrasjon 70 000 204 000 274 000

Restriksjoner på utvidet virksomhet Potensiell ikke-prissatt virkning

Merkostnader i vedlikehold og restaurering som ikke dekkes av 

merinntekter fra tilskudd
Anslås til null

Myndigheter og samfunnet for øvrig

Utforming av vedtaket 4 086 000 0 4 086 000

Saksbehandling 656 000 2 433 000 3 089 000

Informasjonsspredning, rådgivning og andre forvaltningskostnader 2 439 000 151 000 2 590 000

Midler til fagmiljøer 1 037 000 0 1 037 000

Tilskudd til restaurering og istandsetting 7 168 000 8 509 000 15 677 000

Effektivitetstap i økonomien som følge av skattefinansiering 3 077 000 2 219 000 5 296 000

Total 18 853 000 13 781 000 32 634 000
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Dagens regulering

• Bevaringsregulering 2008 
(2014)

• Vågan kommune vedtok 
bygge og delingsforbud 
sommeren 2006 

• Reguleringsplanen er grunnen 
til at Henningsvær er som det 
er i dag



Aktuelt område

• området som allerede er regulert til 
bevaring av kommunen.

• kommunale hjelleområder

I en fredningsprosess kan området 
gjøres mindre. Foreslås et større 
område, må prosessen starte på nytt.



Forholdet fredning og regulering

• en fredning kan utformes slik at den 
blir ganske lik reguleringen

• en fredning gjelder det utvendige

• fredning gjelder ikke det innvendige

• fredning sier ikke noe om bruken av 
bygninger/anlegg.

Kulturmiljøfredning er ikke den 
strengeste fredningen – utvikling er fullt 
mulig.

Fredning gir langsiktighet og nasjonal 
oppmerksomhet.



Tiltak – nå og dersom fredning
Tiltak/forhold I dag Med fredning

Rivning Sone 1 og 2: Nei. 

Sone 3: Ved særlige vilkår

I hovedsak nei, men åpning for rivning av 

enkeltbygg eller deler av disse

Nybygg/endringer Sone 1: Nei

Sone 2 og 3: Noen endringsmuligheter 

Kan utformes slik at nybygg og noen 

endringer er mulige

Byggehøyder/volum Har grenser for byggehøyder, takform,  

arealutnyttelse og farger mv.

Vil sette krav til tilpasning

Bruk Gir begrensinger gjennom arealformål Gir ikke begrensninger for bruk

Differensierte 

bestemmelser

Bevaringsområde med tre soner og ulike 

bestemmelser og retningslinjer

Kan differensieres i soner med ulike 

bestemmelser om hensiktsmessig

Søknadsplikt Alle tiltak ut over vanlig vedlikehold i 

bevaringsområdet (skal også sendes Nfk)

Alle tiltak ut over vanlig vedlikehold i et 

eventuelt fredningsområde

Kaifronter Har bestemmelser for å sikre vern og 

bruk

Kan utformes for å sikre både vern og 

bruk



Søknad om endringer

Hovedforskjellen fra dagens 
regulering:

Fylkeskommunen skal fatte et vedtak, 
ikke bare gi en uttale.

Dette gjelder bare tiltak utvendig.

Hvordan du søker om tiltak og 
forvaltning kan tilpasses slik at det blir 
ganske likt dagens system. 



Lokal prosjektmedarbeider = 

forutsetning

En ressursperson som har fått stor innflytelse 
på saken. 

• Kontaktperson for eiere og 
næringsdrivende i fredningsområdet, råd 
og veiledning, svare på spørsmål

• Kontaktperson opp mot fylket og RA

• Utarbeiding av forvaltningsplanen

• Delta i utarbeidelse av forskrift

• Organisere lokale møter, folkemøter, 
arbeidsmøter. 

• Kompetanse til kommunen
Foto: Johnny Friberg,Levangeravisa, Tor J. Friberg
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Du kan søke om tilskudd

• Fredning gir rett til å søke om tilskudd.

• Ulike poster avhengig av eierskap:

- Privat eier

- Kommune

• Tilskuddsmidler gis for ett kalenderår.

• Vi kan aldri love konkrete tilskudd uten et prosjekt/søknad.

• Nordland fylkeskommune er behjelpelige med bistand i 
søknadsprosess

• Digisak = Digitalt søknadssystem



Tilskudd til private eiere
Kan få tilskudd:

• private eiere og forvaltere: enkeltpersoner, stiftelser, styret i 
forening/sameie/organisasjon, frivillige organisasjoner el.l.

Kan få tilskudd fra andre poster:

• kommunale, fylkeskommunale eller statlige eiere.

Du kan søke om tilskudd fra en fredningssak starter opp. Du søker hos 
fylkeskommunen, som gir råd i søknadsskrivingen.



Hva kan du få tilskudd til?

Hva kan du søke om:

• istandsetting

• særlig tyngende vedlikehold

Hva gis det ikke tilskudd til:

• standardheving 

• nybygg/tilbygg

• allerede gjennomførte tiltak
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Hva inneholder en kulturmiljøfredning?



Forskrift med bestemmelser

En fredningsforskrift 
følger en fast oppskrift.  
Dette er bestemt av  
Justis- og 
beredskapsdepartemen
tet: 

1. hva som ikke er lov 

2. hva som er lov

3. hva man må søke 
om



Forvaltningsplan

En forvaltningsplan utdyper hva 
som skal tas vare på, gir råd og 
forklarer fredningens 
bestemmelser. 

Den skal hjelpe eiere, kommunen 
og fylkeskommunen.



Høring av 

varsel

Høring av 

forslag

Kommunal/

Fylkeskomm. 

behandling

Varsel om 

oppstart

Forslag til 

fredning

Sentral 

høring

Interdep. 

høring

Fredningsvedtak 

Kongen i 

Statsråd

Forslag til 

fredning

Forslag til 

fredning

Forslag til 

fredning

Tinglysing

Etter hver høring vurderer 
man om fredningsprosessen 
fortsetter.

Fredningsprosessen

Faser i en fredningssak

Høringer



Tidsplan dersom fredningssaken starter

Politisk 

behandling

• Kommune-

styremøte 

25. Februar

• Fylkesrådet

Høring i dep.Sentral høring

• Direktorater 

og statlige 

org.

Behandle  

hørings-

merknader

• Vurdere 

veien videre

Utarbeide 

forslag til 

fredning –

forskrift og 

forvaltnings-

plan

Varsel om 

oppstart av 

fredningssak

• Folkemøte

• Innspill og 

merknader

Vedtak av 

Kongen i 

statsråd

Oversendelse 

til KLD

Behandling 

kommune-

styre og 

eventuelt 

fylkes-

kommunal 

høring

Høring og 

offentlig 

ettersyn

• Folkemøte

• Innspill og 

merknader

Feb. 2019 Apr./Mai Aug.-mai 2020 Jun.-sept. Okt.-jan. 2021 Feb.-apr. Mai Okt. 2022

Jevnlige møter med arbeidsgruppa og referansegruppa

Om fredningssaken fortsetter blir vurdert i hver fase



Du kan påvirke i en fredningsprosess!

• Gjennom Henningsvær innbyggerforening 

• Gjennom en lokal prosjektleder 

• Gjennom skriftlige høringsmerknader til varsel og høringer 

• Gjennom dine lokalpolitikere ved en politisk behandling av saken

Er muligheten til å påvirke reell?

• Ja! I Skudeneshavn ble det gjort store endringer på grunn av 
høringsinnspill fra eiere.

Oppstart av fredningssak betyr ikke at fredningen vedtas. Saken kan 
også avsluttes uten fredning i løpet av prosessen.



Fredninger tilpasses det enkelte sted



Viktige hensyn i Henningsvær

• statlig fiskerihavn – behov for 
fleksibilitet for drift av fiskebruk

• reiselivsnæring – behov for 
tilpasning til ny bruk og nye 
behov (toalett, parkering mv)

• effektiv og enkel 
saksbehandling– enkelt 
gjennomføring av tiltak, god 
informasjon



Skudeneshavn –2018
Fredningen legger til rette 
for vern og bruk

I sone B skal det legges 
særlig vekt på hensynet til 
bolig- og næringsutvikling.



Tiltak i sone B

1. Bankbygning fra 70-tallet
2. Bakeri fra 1800-tallet

Du kan søke om å rive begge. 
Det vil være lettere å få rive 
en bygning som ikke er viktig 
for historien som skal 
bevares.



Tilpasning av nybygg

Et nytt bygg må tilpasse 
seg det fredete området:

• Bebyggelsesmønster

• Volum

• Høyde 

• Takform 



Finn gode løsninger for tiltaket som gir rom for endret bruk!



1. Hvorfor er Riksantikvaren opptatt av 

Henningsvær?

4. Kost-/nytteanalyse 

3. Forprosjekt

7. Kulturmiljøfredning -

tilpassing til det enkelte sted

6. Tilskudd

8. Utviklingsmuligheter 

5. Hvis Henningsvær fredes – hva skjer da?

2. Kulturmiljøer – vern gjennom bruk 



Utviklingsmuligheter

Foto: Jorun Hals, Riksantikvaren



Hva vil Riksantikvaren

Bystrategi

• Historiske bymiljøer skal behandles 
som en helhet

• Å behandle bymiljøer som en helhet 
innebærer at tiltak ikke skal ses 
isolert

• Nye tiltak skal innordne seg den 
eksisterende bebyggelsen og 
bygningsmiljøets karakter



Ny bruk av fredete hus

Du kan sette i stand gamle bygninger til ny bruk. 

En kulturmiljøfredning gjelder ikke interiør eller hva 
en bygning kan brukes til.



Reiseliv og fredede bygg

Bilder fra tollboden.com



Transformasjon og tilpassing



Tiltak i kulturmiljøer 



Søndre sjøbod i Tønsberg



Byantikvaren i Bergen, egne lokaler



Forsikring av fredet hus

Det finnes ingen grunn til at forsikring 
skal bli dyrere om man eier et fredet hus.

Dersom et fredet hus brenner eller blir 
skadet på annen måte kan
fylkeskommunen stille spesielle krav til 
gjenoppbygging. 

Dersom disse kravene gjør 
gjenoppbygging dyrere, skal
ekstrakostnaden dekkes i sin helhet over 
Riksantikvarens midler. Skuteviksbodene. Foto: Asgeir S. Brekke, Riksantikvaren 



Reiseliv

En fredning kan gi en vekst knyttet til turisme:

- Flere turister med fredningsstatus.  Et gode? En 
utfordring?

- Bedre betalende turister pga økt attraktivitet. 

Her ligger det både muligheter og utfordringer.

En fredning gir ikke i seg selv midlene til utløsing 
av potensiale/løsning. Hvordan får man det til?

- Verdiskaping?

- Reiselivsstrategi?



Oppsummering

• En fredning løfter Henningsværs historie 
opp på nasjonalt nivå

• En fredning vil ikke være til hinder for 
utvikling 

• En fredning kan legge seg på linje med 
dagens reguleringsplan, samtidig som 
den gir rom for ny bruk

• En fredning gir tilgang på tilskudd fra 
staten

• En fredning er et samarbeid – du kan 
påvirke

• En fredning kan brukes for å styre 
reiselivet



Veien videre

Kommunestyrebehandling 25. februar

Dersom positivt vedtak i kommunestyret 
forventes varsel om oppstart sendt ut i 
april/mai. Dette sendes til alle grunneiere.

Før dette planlegges møter med 
referansegruppa. 

Til varsel kan alle eiere og brukere sende 
skriftlige merknader.



Har du spørsmål?

For spørsmål om 
forprosjektet og 
fredningsprosess, ta 
kontakt med Jorun 
Hals jorhal@ra.no

For spørsmål om 
kost-/ 
nytteanalysen, ta 
kontakt med 
Christin Krohn:

christin.krohn@ra.
no

Takk for oppmerksomheten!

mailto:jorhal@ra.no
mailto:christin.krohn@ra.no

