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Klungset leir AS/ Militærhistoriske kjøretøyers forening
8214 Fauske

Klungset leir gnr 104, bnr 321, Fauske kommune
Vedtak om fredning KML §§15 og 19 jf. § 22
Vi viser til fredningsforslag for Klungset leir datert 12.06.2014som har vært på høring hos
berørte parter og instanser. På grunnlag av dette fatter Riksantikvaren følgende
VEDTAK:
M edhjemmeli lov av 9. juni 1978nr. 50 om kulturminner (kml) §§ 15 og 19 jf. § 22, freder
RiksantikvarenKlungsetleir, gnr/bnr 104/321i Fauskekommune.
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Omfanget av fredningen
Fredningen etter kml § 15 omfatterfølgendebygninger,slik delisteføresi Forsvarets
register/verditakstav mai 2008:
Kontor/lager.Tidligeresykestue
Mobiliseringslager
Garasje/verksted
Garasje
I tillegg fredessamtligeunderjordiskebunker-/kjellerarealer.Dette omfatteralle tidligere
sykerom,operasjonssal,
røntgenrom,kjøkken,bad,vaskerom,likrom, vaktstuer,lagermv.
Fredningenomfatterbygningeneseksteriørog delerav interiør, og inkluderer
hovedelementer
somplanløsning,materialbruk,overflatebehandl
ing, vinduer, dører,gerikter,
listverk, ildstederog fast inventar.
Fredningen etter § 19 omfatterområdetmellomog rundt bygningsanleggene.
Bygningenemedbygningsnumre 300215705og 300215709ligger innenfor
fredningsområdet,mener ikkeinkludert i fredningen.
For nærmerebeskrivelseav Klungset leir henvisesdet til dokumentasjonsvedlegg.
Det
henvisestil vedleggmedkart overfredningsområdetog plantegningerinteriør.

Fredningskart
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Formålet med fredningen
Formåletmedfredningenetter kml § 15 er å sikreog bevareKlungsetleir somet sjeldent
eksempelpå et bygningsmiljømedkrigslasarett,oppførtog brukt av den tyske
okkupasjonsmakten
under andreverdenskrig.Leirenskal bevaressomen kilde til
dokumentasjonog opplevelseav okkupasjonshistorien
og okkupasjonens
følger for
lokalbefolkning,arbeidere
, soldaterog krigsfanger.Fredningenhar ogsåsomformål å bevare
et kulturmiljø somforteller om utviklingen av det norskeforsvaretetter andreverdenskrig.
Klungset leir var i kontinuerlig bruk for det norskeforsvaretfra 1950-tallet fram til slutten
av 1990-tallet.
Fredningenav bygningeneseksteriørskalsikrebygningenesarkitektur. Det arkitektoniske
uttrykket i struktur og detaljer, såsomfasadeløsning,
opprinnelige/eldrevinduer og dører,
materialbrukog overflater,skal opprettholdes.
Formåleter videreå bevarerominndeling,bygningsdelerog overflateri dedelerav interiøret
somer kulturhistorisk interessant.Videreskalfast og spesifisertstørreløst inventar bevares
somen integrert del av interiøret.
Formåletmedfredning etter kml § 19 er å sikreopplevelsenav enkeltbyggverkenei deres
opprinneligemiljø, deresinnbyrdessammenheng,
samtkulturhistoriskeverdiersomer
tilknyttet anleggetsomhelhet.Fredningenetter kml § 19 skal sikrestrukturen og
utformingen av anleggetpå en slik måteat det s opprinneligefunksjonframkommer
.

Fredningsbestemmelser
Fredningsbestemmelsene
er utformet i samsvarmedfredningensformål og gjelderi tillegg til
kulturminnelovensbestemmelser
om vedtaksfredete
kulturminner fra nyeretid.
For byggverkfredetetter kml § 15 gjelderfølgende:
1. Det er ikke tillatt å rive eller flytte bygningeneeller deler av dem.
2. Det er ikke tillatt å byggeom bygningeneseksteriøreller de deler av interiøret somer
fredet.
3. Utskifting av bygningselementer
eller materialer,forandring av overflatereller annet
arbeid ut over vanlig vedlikeholdpå bygningenseksteriør,hovedkonstruksjoner
og de
deler av interiøret somer fredet,er ikke tillatt. Unntatt fra detteer eventuelle
tilbakeføringer,jf. punkt5.
4. Alt vedlikeholdog all istandsettingskal skje medmaterialerog metoderi samsvarmed
bygningenesegenartog på en måtesomikke redusererde arkitektoniskeog
kulturhistoriskeverdiene.
5. Tilbakeføringertil opprinneligeller tidligere utseendeog/eller konstruksjonerkan tillates
i særligetilfelle underforutsetningav at tiltaket kan gjørespå et sikkert,dokumentert
grunnlag og etter dispensasjonfra kulturminnemyndigheten.
6. Størrel østinventarsominngår i fredningen,skal ikke fjernesfra de fredetebygningene.
7. Fjerning av opprinneligeinstallasjonereller andretiltak somvil kunneendre
anleggets/bygningens
karakter i vesentliggrad, er ikke tillatt.
For områdetfredetetter kml § 19 gjelder følgende:
8. Innenfordet fredeteområdetmå det ikke settesi verk tiltak eller bruksendringersomkan
forandreområdetskaraktereller på annenmåtemotvirkeformålet medfredningen.Dette
gjelder alle former for bebyggelse,anleggog utvidelseav vei eller parkeringsplass,
oppsettingav gjerder og skilt, endringav beplantningeller belegg,planering,utfylling og
andrelandskapsinngrep.
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Lovhenvisning
Når det gjelder behandlingen av fredete bygninger, anlegg og områder, vises det til k ml §§ 15a,
16, 17, 18, 19 og 21, samt ovennevnte fredningsbestemmelser.
Arbeider som krever tillatelse etter plan - og bygningsloven, må i tillegg forelegges kommunale
myndigheter. Det gjøres oppmerksom på at nødvendige tillatelser etter kulturminneloven må
foreligge før arbeider i tråd med plan - og bygningsloven kan settes i verk.
Vedlikehold
Det er eier som har ansvar for det løpende vedlikeholdet av fredete bygninger og anlegg. Det
grunnleggende prinsippet for vedlikehold av fredete bygninger er å bevare mest mulig av de
opprinnelige eller eldre bygningselementene og detaljer , så som kledning, vinduer, dører,
listverk, gerikter og overflatebehandling. Vedlikehold av fredete bygninger og anlegg skal så
langt som mulig skje i samsvar med opprinnelig utførels e, teknikk og materialbruk og for øvrig
i samsvar med fredningsbestemmelsene.
For mer informasjon om vedlikehold og forvaltning av fredete bygninger og anlegg, vises til
Riksantikvarens informasjonsblader.
Dispensasjon
Fredningen medfører at det må søkes om tillatelse/dispensasjon til å sette i gang alle typer
tiltak som går ut over vanlig vedlikeho ld, jf. kml § 15a og § 19 tredje ledd . Søknad om tillatelse
skal sendesfylkeskommunen som avgjør om tiltaket kan iverksettes, evt. på visse vilkår.
Oppstår d et tvil om hva som kan ansessom vanlig vedlikehold, skal fylkeskommunen likeledes
kontaktes.
Økonomisk tilskudd
Det er anledning til å søke fylkeskommunen om tilskudd til vedlikehold og
istandsettingsarbeider. Fylkeskommunen kan gi opplysninger om frist for innsendelse av og
krav til søknad.
Dersom det etter kml § 15a blir gitt dispensasjon med vilkår som virker fordyrende på arbeidet,
skal det gis helt eller delvis vederlag for utgiftsøkningen, jf . kml § 15a annet ledd.

Kort karakteristikk av kultur minnet
Klungset leir ligger ca. 1,5 kilometer nordvest for Fauske sentrum. Leiren ligger sør for
Nordlandsbanens jernbanelinje og nord for riksvei 80. Leiren består i dag av seks bygninger i
tillegg til et underjordisk kjeller -/bunkeranlegg.
Under den andre verdenskrig bygget den tyske okkupasjonsmakt flere såkalte «Ortzlasaretter» i
Norge. Klungset lasarett ble oppført i 1942-43 i forbindelse med utbyggingen av
Nordlandsbanen. Lasarettet var i full drift fra 1943.Fullt utbygd omfattet anlegget 14
byg ninger og hadde opptil 200 sengeplasser.
Lasarettet var bygd for å behandle tyske tropper, ingeniører, entreprenører og sivile arbeidere.
Det var bare i begrenset grad at krigsfanger ble behandlet der . Lasarettet var i drift fram til
den tyske kapitulasjonen 8. mai 1945. Svenska Röda Korset fortsatte å drive anlegget med full
sykehusbemanning i perioden 6. juni — 5. juli 1945.Målet med driften i denne perioden var å få
de mange sovjetiske krigsfangene friske nok til å tåle transporten hjemover. Etter 5. juli 1945ble
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lasarettet overtatt av sovjeterne selv, fram til de siste sovjetiske pasientene forlot Fauske i
august 1945.Lasarettet ble da nedlagt og anlegget ble overtatt av Direktoratet for fiendtlig
eiendom. Syv bygninger ble revet og solgt. D isse bygninge ne lå i området hvor Erikstad
kirkegård ligger i dag.
I 1945startet Samlelager Fauske opp, et samlelager for diverse materiell, og i 1946fikk
det navnet Arsenalet i Nordland. Arsenalet holdt opprinnelig til i sentrum av Fauske, men
begynte i 1952 arbeidet med å sette i stand Klungset, og flyttet i 1953inn i lokaler der .
Arsenalet i Nordland brukte anlegget til lager for kjøretøy og annet materiell frem til 1989.
I perioden 1990-2008var anlegget i bruk av Fauske og Søndre Sørfold Heimevernområde.
Deler av bygningsmassen ble da renovert og tilpasset Heimevernets behov og aktiviteter.
Heimevernet avviklet sine aktiviteter ved Klungset leir i 2008og leiren ble da overført til
Skifte Eiendom for salg. I 2012 ble leiren solgt til Klung set leir AS/Militærhistoriske kjøretøyers
forening.
I dag består Klungset leir av seks bygn inger, hvorav fire nå fredes. En av bygningene,
isolatbrakka, er allerede fredet ved forskrift av Riksantikvaren. De andre tre
bygningene er: K ontor og lager—(tidli gere sykestue), m obiliseringslager og garasje/verksted,
og garasje. I tillegg kommer kjeller -/bunkersanlegget. Bygningsmassen har gjennomgått
varierende grad av endringer siden oppføringa i 1942.Da hoveddelen av lasarettet ble bygget,
skjedde det med enkl e og raske byggemetoder beståendeav lemmesystemer og prefabrikkerte
takkonstruksjoner. På slutten av 1950- og begynnelsen av 1960-tallet ble det på flere av
bygningene påført eternitt -plater utvendig.
For nærmerebeskrivelseav kulturminnet visesdet til vedlagtdokumentasjon.

Vurdering av kulturminnet. Begrunnelse for fredningsvedtaket.
Riksantikvaren vurderer Klungset leir til å være et kulturminne av nasjonal verdi , og som også
vurderes til å ha sterke internasjonale interesser knyttet til seg. Tyske anlegg fra andre
verdenskrig oppført på utenlandsk jord har i stor grad blitt fjernet, og det er i dag få fysiske
spor etter den tyske okkupasjonsmaktens omfattende anleggsbyggeri. De tyske anleggene
kunne ha provisorisk eller varig karakter, der for målet både var rettet mot krigføring og
økonomisk utnytting av de okkuperte områdene. Klungset lasarett med isolatbrakk en er blant
de få anlegg som fortsatt er bevart og kan knyttes til det tyskernes prosjekt Polareisenbahn.
Lasaretter ble gjerne brent ned av hygieniske årsaker. Klungset lasarett er blant de få stående
bygninger som ble brukt til innkvartering og repatriering av krigsfanger etter krigen. Dette gjør
Klungset lasarett til et svært sjeldent kulturminne, også i internasjonal sammenheng. Det
hu manitære arbeidet som ble gjort da leiren fungerte som sykehus, forteller om samarbeidet
mellom nordmenn, svensker og sovjetere som er et interessant forhold i lys av den kalde krigen.
Klungset leir representerer i dag en forsvarshistorie også utover okkupasjonshistorien og leiren
har etter krigen en lang og sammenhengende historie knyttet til forsvarets anlegg for
H eimevernet.
De nye eierne, Klungset leir AS/Militærhistoriske kjøretøyers forening, ønsker å ta i bruk leiren
og etablere et krigshistorisk senter.
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Riksantikvarens myndighet
Det følger av kulturminneloven § 15 jf. § 22 at departementet kan frede byggverk og anlegg
eller deler av dem av kulturhistor isk eller arkitektonisk verd i. Det følger videre av § 19 at
departementet kan frede et område rundt et fredet kulturminne så langt det er nødvendig for å
bevare virkningen av kulturminnet i miljøet eller for å beskytte vitenskapelige interesser som
knytter seg til det. Myndighet til å fatte vedtak om fredning er delegert fra Klima - og
miljødepartementet til Riksantikvaren jf. forskrift om faglig ansvarsfordeling mv etter
kulturminneloven av 9. februar 1979 § 12 nr.1.

Lokalisering og eiendomsforhold. Reguleringsmessig status
Klungset leir eies av Klungset leir AS/Militærhistoriske kjøretøyers forening.
I Fauske kommunes kommuneplanens arealdel 2009-2021er Klungset leir båndlagt etter lov om
kulturminner. (pb1. § 20-4, 1edd nr. 3).
Nordland fylkeskornmune ved Kulturminner i Nordland v arslet midlertidig fredning av
Klungset leir i brev av 19.06.2009.Riksantikvaren meldte oppstart av forskriftsfredning av
Klungset lasarett 24.06.2009.Nordland fylkeskommune meldte oppstart av fredningssak for
Klungset leir 07.02.2013.

Forholdet til naturmangfoldloven
Ved offentlig myndighetsutøvelse som berører naturmangfoldet skal prinsippene i
naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn. Dette er hjemlet i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold.
Riksantikvaren har gjort søk i baseneArtskart og Naturbasejf. Miljødirektoratets retningslinjer,
for å fremskaffe nødvendig kunnskap for beslutningsgrunnlaget. For arealet som er markert
som fredet finner vi følgende beskrivelse i naturbasen:
«Dette er ei lang mudderfjære og de nærmeste grunne sjøområdene ved utløpet av Leirelva like
vest av Fauske. Fjæra faller tørr ved lavvann og er et viktig beiteområde for alle typer vannfugl.
Området er særlig viktig under trekket vår og høst, men har også verdi som vinter - og
hekkeområde for en del arter. Området er lokalt viktig hekkeområde for gravand. På trekk er
det registrert over 10 rødlistearter som bruker området årlig. Forvaltningsråd: Området må ikke
bygges ned til industri eller andre formål. Kanskje den viktigste rasteplassenfor tjeld i Salten.»
Fredningen innebærer en videreføring av gjeldende landskapssituasjon og Riksantikvaren
finner derfor at fredningen ikke vil påvirke naturmangfoldet i negativ retning.

Bakgrunn for fredningen
På siste halvdel av 1990-tallet hadde Forsvarets bygningstjeneste, Forsvarsmuseet og
Riksantikvaren et samarbeidsprosjekt med formål å frede et representativt utvalg av
Forsvarets bygninger. Isolatbrakk en i Klungset leir ble da plassert i verneklasse 1, og den 6.
mai 2004ble den fredet jf. Forskrift om fredning av bygninger og anlegg i Landsverneplan for
Forsvaret. Fredningen gjaldt både eksteriør og interiør i isolatbrakka. I Forsvarets
Landsverneplan ble hovedbygningen (0001) og mob iliseringslageret /garasjeanleg get (0004og
0002) plassert i verneklasse 2.
I august 2008mottok Nordland fylkeskommune brev fra "Interimgruppen for bevaring og
utvikling av Klungset leir" med henstilling om snarlig å fremme forslag om fredning av hele
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Klungset leir. Forslaget kom på bakgrunn av felles befaring med Riksantikvaren og Nasjonale
festningsverk, hvor vurdering av hele anlegget som kulturminne av nasjonal verdi ble drøftet.
Henstillingen hadde også sammenheng med muligheten for at leiren skulle legges ut for salg.
Skifte Eiendom skulle stå for dette salget, og sendte høsten 2008brev til Nordland
fylkeskommune med spørsmål rundt muligheten for at fylkeskommunen skulle opprette
fredningssak og hvordan dette ville innvirke på salgsprosessen.På tross av anmodning fra
Nordland fy lkeskommune om å stille salgsprosesseni bero fram til fylkeskommunen kunne gi
avklaring på om det ville bli fremmet forslag om fredning av hele leiren, la Skifte Eiendom
Klungset leir ut for salg våren 2009.Falstadsenteret sendte i april 2009brev til Forsvarsbygg
med henstilling om å utsette salget av eiendommen til forsknin gsprosjektet "Painful Heritage"
er avsluttet og dokumentasjon foreligger.
21. april 2009mottok Nordland fylkeskommune brev fra Skifte Eiendom om at
salgsprosessenvar blitt stilt i bero fram til utg angen av mai samme år, for å gi fylkeskommunen
muligheten for å avklare den mulige fredningssaken. I brevet ble det også
informert om at Riksantikvaren stiller seg positivt til forskriftsfredning av hele Klungset leir.
19.juni 2009sendte Nordland fylkeskommune ut melding om midlertidig fredning av
Forsvarets eiendom —Klungset Leir, gnr. 104 bnr. 321, Fauske kommune, til Forsvarsbygg og
Riksantikvaren. Det midlertidige vedtaket gjaldt: 0001Kontor og lager —(Tidl. sykestue),
0002 Garasje og verksted, 0004 Mob iliseringslager og 0012 Garasje.Midlertidig fredning ble
foretatt med bakgrunn i å sikre leirens kulturminne - og historieforsknings /historiebruksmessige potensial, samt for å sikre anlegget mot fradeling, oppstykking, rivning
og flyt ting med videre. Nordland fylkeskommune mottok kopi av brev fra Riksantikvaren til
Forsvarsbygg, sendt 24. juni 2009,omhandlende varsel om oppstart av fredning av Klungset
lasarett ved forskrift med hjemmel i kulturminneloven § 22a. Riksantikvaren hadde i ettertid
etter forskriftsfredningen av 2004kommet t il at anlegget som helhet var av en slik viktighet,
både når det gjaldt krigsfangehistorie og krigssykehushistorie, at fredningen skulle utvides til
også å gjelde bygningene plassert i verneklasse 2.
I møte mellom Riksantikvaren og Nordland fylkeskommune, avholdt 20. september 2012,ble
det avtalt at Nordland fylkeskommune skulle overta forvaltningsansvaret for Klungset leir og
dermed følge opp fredningssaken. I henhold til dette ble det den 7. februar 2013 meldt oppstart
av fredningssak for hele anlegget Klungset leir.

Redegjørelse for saksgang og innkomne bemerkninger
Nordland fylkeskommune ved Kulturminner i Nordland fattet vedtak om midlertidig fredning
av Klungset leir i brev av 19.06.2009
. Riksantikvaren meldte oppstart av forskriftsfredning av
Klungset lasarett 24.06.2009.Varsel om oppstart av ordinær fredningssak av Klungset leir ble
gitt i brev av 07.02.2013til eier Klungset leir AS/Militærhistoriske kjøretøyers forening og andre
berørt e parter i saken. Oppstartsvarsel ble også annonsert i Avisa Nordland og Saltenposten, jf.
kml § 22 nr. 1 annet ledd.
Fylkeskommunen utformet deretter fredningsforslag, som i samsvar med k ml § 22 nr. 2 ble
kunngjort og sendt på høring til berørte parter 12.06.2014.Frist for innspill var 18.08.2014.Det
ble ikke avgitt merknader til fredningsforslaget.
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Saksgangener redegjort for under avsnittet "Bakgrunn for fredningssaken". Her gjengis derfor
et kortere resymé av saksgangenfram til fredningsforslage t :
06.05.2004- Isolatbrakka (INVNR 0003) fredet jf. Forskrift om fredning av bygninger
og anlegg i Landsverneplan for Forsvaret. Fredningen gjelder både eksteriør og
interiør.
29.08.2008- Nordland fylkeskommune mottok brev fra "Interimgruppen for bevaring
og utvikling av Klungset leir" med henstilling om snarlig å fremme forslag om
fredning av hele Klungset leir.
Skifte Eiendom legger Klungset leir ut for salg våren 2009
23.04.2009- mottok Nordland fylkeskommune brev fra Skifte Eiendom som
informerte om at salgsprosessenstilles i ro til utgangen av mai 2009.Informerte også
om møte med Riksantikvaren 01.04.2009hvor spørsmålet om forskriftsfredning av
leiren ble tatt opp, noe Riksantikvaren var positive til.
19.06.2009sendte Nordland fylkeskommune ut melding om midlertidig fredning av
Forsvarets eiendom —Klungset Leir, gnr. 104 bnr. 321, Fauske kommune, til
Forsvarsbygg og Riksantikvaren.
24.06.2009—Nordland fylkeskommune motto k kopi av brev fra Riksantikvaren til
Forsvarsbygg omhandlende varsel av oppstart av fredning ved forskrift med hjemmel i
kml. § 22a, av Klungset lasarett.
22.09.2009- Nordland fylkeskommune sendte brev til forsvarsministeren
omhandlende avhending av Klungset leir og "Painful Heritage", med oppfordring om å
stoppe salget av leiren i den treårige prosjektperioden.
08.12.2009—Nordland fylkeskommune mottok brev fra Forsvarsdepartementet
vedrørende avklaring av leirens etterbruk.
Januar 2010- gjennomført tilstandsanalyse på Klungset Leir, og på oppdrag av Skifte
Eiendom hadde Forsvarsbygg fått ansvaret for å gjennomføre sikringsarbeider på
leiren med utgangspunkt i tilstandsanalysen.
19.09.2011—Nordland fylkeskommune mottok kopi av brev fra Fauske kom mune til
Forsvarsbygg, omhandlende avhending av Klungset Leir. Fauske kommunestyre
behandlet saken 03.10.2011,ba om at salget stilles i bero inntil det da pågående
utredningsarbeidet vedrørende etablering av Krigshistorisk museum skulle sluttføres.
15.03.2012—Nordland fylkeskommune skrev brev til RA for å be om status på deres
oppstart av fredning, for å vurdere evt. trekking av fylkeskommunens vedtak om
midlertidig fredning.
20.07.2012- Befaring av Klungset Leir foretatt av Nordland fylkeskommune sammen
med Klungset Leir AS. Dette for å vurdere sikringsarbeider som var gjort i leiren,
spesielt i forbindelse med om elektriske installasjoner har påført leiren "store
historiske sår".
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30.07.12—Nordland fylkeskommune sendte brev til Riksantikvaren som red egjorde
for befaringen holdt i juli 2012.
August 2012- Klungset leir ble solgt til Klungset Leir AS/Militærhistoriske
kjøretøyers forening.
07.02.2013- Varsel om oppstart av fredningssak utsendt til de berørte parter.
26.02.13- Formelt brev oversendt Riksantikvaren fra Nordland fylkeskommune
omhandlende overtakelse av forvaltningsansvar og fredningssaksoppfølging.

I henhold til k ml § 22 nr. 3 skal forslag om fredning legges fr am for kommunestyret før vedtak
om fredning fattes. Fredningsforslaget ble oversendt kommunen i brev av 29.09.2014.
Fauske kommune behandlet saken i driftsutvalget og kommunestyret hhv. 21.01.2015og
12.02.2015.Kommunestyret fattet følgende vedtak:
«Fauskekommuneer positivetil at det nå foreliggeret forslagtil fredning av delerav Klungset leir.
Kommunestyrettror på mulighetenfor å ta varepå kulturverdieneknyttet til Klungset leir, samtidigsom
delerav leiren kan leggestil rette for reiseliv og opplevelser.
Kommunestyretvil ogsåpekepå viktighetenav å sehelel eirensomen del av kulturlandskapetleiren
ligger. Forvaltning av disseområdenemå seesi en helhet.
Gjennomforslagtil fredning av delerav Klungset Leir og områdetgir Nordland fylkeskommunale
klare
signal på at Klungsetleir er viktig å ta vare på i nasjonalsammenheng.
Det er da ogsåhelt klart et ansvar
ogsåfor statlige myndigheterå bevilgemidler bl .a til vedlikehold.
Grunnlagsmaterialet viser at det er behovfor betydeligmidler,for å ivareta formåletmed
fredningen.Uten at det bevilgesbetydeligemidler fra statenvil ingen aktørværei stand
til å ta det løftet det er å bevaredelerav Klungsetleir.
Fauskekommunestyreforutsetter at statensersitt ansvarfor Klungsetleir og bidrar medøkonomiske
midler for å oppfylleformåletmedfredningen.»
Fylkesrådet behandlet saken den 17.03.2015.Fylkesrådet fattet følgende vedtak:
«FylkestingetvurdererKlungset leir til å væreet betydningsfullt kulturminne av sværthøy
krigshistoriskog forsvarshistoriskverdi. Anleggeter et kulturmiljø av bådenasjonalog internasjonal
betydning.Det er derforviktig at Klungsetleir bevaressomen forteller om både2. verdenskrigi NordNorge,det humanitærearbeidetsomble gjort etter frigjøringen og om Forsvaretsvirksomheti landsdelen.
Med henvisning til det vedlagtefredningsforslag,vedlegg1 og 2, tilrår fylkestingetRiksantikvarenå
fredeKlungset l eir, gnr. 104, bnr. 321, Fauskekommune,jf. kulturminnelovens§§ 15 og 19.»

Riksantikvarens bemerkninger til høringsuttalelsene
Kommunen og fylkes kommunens tilslutning til saken viser at det er enighet om viktigheten av
å sikre de verdier Klungset leir representerer for ettertiden.
Anlegget vurderes å være i god teknisk tilstand etter istandsettingsarbeidet som ble
gjennomført av Forsvaret i forkan t av avhendingen. Fylkeskommunen har fulgt opp disse
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arbeidene ved anlegget. På bakgrunn av dette finner Riksantikvaren det båd e riktig og viktig å
frede Klungset leir.
Opplysning om klageadgang og tinglysing
Riksantikvarens vedtak om fredning kan påklages til Klima - og m iljødepartementet, jf.
forvaltningsloven § 28. En eventuell klage stiles til departementet, men sendesRiksantikvaren
innen tre uker fra fredningsvedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven § 29.

Fredningsvedtaket vil bli tinglyst av Riksantikvaren i samsvar med k ml § 22 nr. 5

Vennlig hilsen

Jørn Holme

Hanna Geiran
avd. dir.

Vedlegg: - Fredningsdokumentasjon
- Fredningskart

Gjenpart: - Klima - og miljødepartementet
- Nordland fylkeskommune
- Fauske kommune
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