Informasjon om fredningsprosessen i Henningsvær
Høsten 2018 gjennomførte Riksantikvaren et forprosjekt for å undersøke konsekvensene av
en eventuell kulturmiljøfredning av Henningsvær. Dette gjorde vi i samarbeid med en
referansegruppe med representanter fra Henningsvær innbyggerforening, Vågan kommune
og Nordland fylkeskommune. 25. februar 2019 fattet kommunestyret i Vågan kommune et
vedtak om å gå videre med en fredningsprosess. På bakgrunn av dette satte Riksantikvaren i
samarbeid med referansegruppen i gang arbeidet med å forberede oppstart av fredningssak.
6. mai sendte Riksantikvaren ut melding om oppstart av fredningssak i Henningsvær.
15. mai ble det holdt folkemøte i Festiviteten. Dagen etter var det mulig å treffe
representanter fra Riksantikvaren på Bryggehotellet.
Utarbeidelse av fredningsforslag
I høst går Riksantikvaren i gang med å utarbeide et fredningsforslag for en mulig
kulturmiljøfredning. Dette arbeidet skal foregå i resten av 2019, og etter planen helt til juni
2020.
Fredningsforslaget skal skreddersys til Henningsvær. Arbeidet innebærer derfor at det
holdes:
- månedlige møter i Henningsvær sammen med referansegruppen
- møter med Vågan kommune, Nordland fylkeskommune, ulike tilsynsmyndigheter
og om mulig representanter for næringsliv og beboere i Henningsvær
Prosjektleder Jorun Aresvik Hals vil dessuten ha Henningsvær som arbeidssted i uke 37, 42,
45 og 49 i 2019. Hun vil da være tilgjengelig for de som ønsker et møte.
Du kan påvirke
Dine innspill er viktige og vi ønsker å høre fra deg allerede nå i høst, i forbindelse med
utarbeidelse av fredningsforslaget.
Oppstart av fredningssak betyr ikke at det blir gjennomført fredning. Vågan kommunestyre
tar stilling til dette spørsmålet i 2021. Før kommunestyret tar stilling til fredningsforslaget,
vil det bli sendt til på høring. Dette skjer trolig i juni 2020. Det blir holdt nytt folkemøte i
forbindelse med høringen. Du kan da uttale deg til fredningsforslaget. Dine merknader vil
være viktige når vi skal ta stilling til om fredningsforslaget sendes videre til kommunestyret,
omarbeides for ny høring, eller om fredningssaken avsluttes uten fredning.
For mer informasjon kan du kontakte Jorun på jorhal@ra.no eller 982 02 810, eller gå inn på
www.ra.no/henningsvaer

