
 
 

Prosjekt Henningsvær – informasjon om fredningsprosessen 
 
Riksantikvaren har vært tre ganger i Henningsvær denne høsten. I uke 49 (fra mandag 
2. desember) er vi tilbake. Dersom du brenner inne med noe, så vil vi gjerne høre fra deg. 
 
Dine innspill er med på å utforme fredningsforslaget 
Lurer du på om dine innspill har å si har noen betydning for fredningssaken? 
Svaret er at ja, det har det. 
 
Mange har sagt at det er viktig at dere som bor i Henningsvær får mulighet til å fortsatt 
skape Henningsværs historie. Vi har fått innspill om mange ting som er viktige for at vi skal 
kunne lage et fredningsforslag som passer til Henningsvær. 
 
Vi har fått flere innspill som er viktige i arbeidet med fredningsforslaget. For eksempel har vi 
fått høre om hvor viktig det er at man kan legge til trygt ved kai i Henningsvær. Vi har også 
fått spørsmål om det blir lov til å male huset sitt dersom det blir fredet, og at det er noen 
tiltak det er nyttig om man ikke må søke om, som for eksempel utskifting av planker i skjørt 
på kaifrontene når disse blir ødelagt. 
 
Innspill som disse er nyttige fordi: 

- vi kan utforme bestemmelser som sier at det skal tas hensyn til sikkerhet i havna, at 
det skal være lov til å male huset sitt, og hva man må ta hensyn til når man skal gjøre 
det. 

- vi kan utforme bestemmelser som sier at vedlikehold, for eksempel av skjørt på 
kaifront, ikke må søkes om så lenge du gjør det på samme måte som det var. 

- vi kan lage råd om tiltak, hvordan man søker, og hva som er lurt å tenke på før man 
søker i forvaltningsplanen. 

 
I uke 49 vil vi gjerne snakke med huseiere 
I løpet av de tre ukene vi allerede har vært i Henningsvær har vi snakket med rundt 45 
innbyggere, fra bl.a. fiskerinæringen, fiskere, annet næringsliv og noen huseiere. 
 
I uke 49 har vi lyst til å snakke med flere, og særlig med huseiere, for å høre hva dere tenker 
og har spørsmål om. Du kan ringe eller sende en SMS til Jorun Hals på 982 02 810, så kan 
hun ta kontakt med deg og avtale et møte neste uke. 


