
 

Informasjon fra Riksantikvaren om prosjekt Henningsvær 
 

Det siste året har Riksantikvaren arbeidet med et forslag til fredning av kulturmiljø i Henningsvær. 

Dette forslaget er nå snart klart for å sendes ut på høring. Her kommer litt informasjon om 

fredningsforslaget og prosessen fremover. 

Fredningsforslaget bygger på rammene som ble satt i fellesskap 
Fredningsforslaget er basert på innspill fra folk i «værret», referansegruppen der blant annet 

kommunen og innbyggerforeningen er med, og vedtakene fra Vågan kommunestyre og Nordland 

fylkesting som sier at et fredningsforslag ikke må være til hinder for næringsutvikling i Henningsvær. 

For å lage et forslag som legger til rette for både bruk og vern, har deres innspill om behov og 

utfordringer vært avgjørende. Tusen takk til alle vi har vært i kontakt med! 

Når fredningsforslaget offentliggjøres, kan du ta stilling til det, og gi oss tilbakemeldinger. Du kan gi 

innspill om alt, men det må gis skriftlig. Vi ønsker å høre din mening, enten den er positiv eller 

negativ.  

Fredningsforslaget inneholder: 
- Høringsbrev 

- Forslag til forskrift 

- Forslag til forvaltningsplan 

Fredningsforslaget blir sendt til alle berørte eiere og festere, og offentliggjøres på nett og via 

kunngjøringer i flere aviser og i Norsk Lysningsblad. 

Vi planlegger folkemøte i Festiviteten 
Det blir folkemøte med mindre smittevernhensyn gjør det vanskelig. Da må vi finne andre løsninger. 

Det blir også en til en-møter, der du også kan få hjelp med å skrive innspill. 

Her er noen viktige datoer og tidspunkter framover: 
- 30. september: Forslag til fredning sendes til høring og legges til offentlig ettersyn  

- 25. oktober: Folkemøte i Festiviteten 

- 26. oktober: Informasjon til kommunestyret og en til en-møte 

- Siste halvdel av november: En til en-møte 

- Første halvdel av desember: Påminnelse om at det pågår en høring 

- 7. januar 2021: Frist for å sende innspill  

Vi vil holde dere informert fortløpende om det blir endringer i denne framdriftsplanen 

Hva skjer etter høringen? 
Etter at høringen er over, skal alle innspill vurderes og kommenteres av Riksantikvaren. Merknadene 

sendes til kommunestyret sammen med fredningsforslaget i mars/april 2021, og blir viktig grunnlag 

for kommunestyrets behandling av om fredningsforslaget går videre eller ikke.  

Høringen er din mulighet til å påvirke saken, og det er derfor svært viktig at du bruker denne 

muligheten til å si din mening. 

For mer informasjon kan du kontakte Jorun Hals på jorhal@ra.no eller 982 02 810, eller besøke 

Riksantikvarens nettsider www.ra.no/henningsvaer  
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