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Oppfølging av Vågan kommunestyre sitt vedtak i sak 019/21 

Kulturmiljøfredning Henningsvær   
 

Nordland fylkeskommune viser til Vågan kommunes vedtak den 12.04.2021 i sak 019/21 

«Kulturmiljøfredning Henningsvær». Kommunestyrets vedtak var en betinget støtte til 

kulturminnefredningen av Henningsvær. Samtidig ba kommunestyret om at man skulle se 

nærmere på noen punkter, før saken skal legges frem til ny behandling i kommunestyret. For to av 

punktene ønsket man fylkeskommunens respons. 

 

Fylkeskommunen svarer med dette på kommunestyrets spørsmål som berører oss. 

 

Innledningsvis vil vi vise til et tett og konstruktivt samarbeid etter kommunestyrets vedtak med de 

tre partene, Vågan kommune, Nordland fylkeskommune og Riksantikvaren. 

 

Kommunens ene spørsmål er at man ønsker en avklaring på hvilke ressurser som skal være 

dedikert til fredningsprosjektet hos fylkeskommunen. 

 

Henningsvær er i dag i stor grad regulert til bevaring i gjeldende reguleringsplan. Det innebærer at 

det over flere år har vært mange saker etter plan- og bygningsloven der fylkeskommunen som 

kulturmiljømyndighet er part i saken. Som kulturmiljømyndighet har vi en plikt til å uttale oss i disse 

sakene og også delta i dialog og prosesser der dette kreves. Hva dette kreves av ressurser 

varierer noe fra år til år, avhengig av mengde saker og kompleksiteten i disse. De siste par årene 

har det vært flere store og komplekse saker som har krevd at fylkeskommunen har brukt mer 

ressurser.  

 

Videre har det de siste årene vært gitt tilskudd til bygningsvern i Henningsvær. Dette er midler som 

er bevilget av Riksantikvaren til fylkeskommunen, der vi videre har tildelt dette til de enkelte 

prosjektene. Da disse tilskuddene kom satte fylkeskommunen av de nødvendige ressursene for å 

håndtere utlysning av midler, søknadsbehandling og oppfølging av prosjektene som fikk støtte. 

  

Dersom det vedtas en kulturmiljøfredning for Henningsvær vil dette bli den første 

kulturmiljøfredningen i Nordland, og som kulturmiljømyndighet vil det være en av våre lovpålagte 

oppgaver å følge opp dette. Fylkeskommunen vurderer det slik at det vil bli behov for økte 

ressurser fra oss til dette, men vi er usikre på omfanget. Behovet vil, som tidligere, variere ut fra 
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saksmengde og kompleksitet. Samtidig er fredningsforslaget lagt tett opp mot hva gjeldende 

reguleringsplan sier, slik at behovet for økte ressurser for å behandle byggesaker o.l. blir 

begrenset. Vi har allerede i noen år hatt egne tilskudd til Henningsvær, men ser at det kan bli økt 

behov til for eksempel råd og veiledning når det gjelder søknader om tilskudd og oppfølging av 

disse. 

 

Fylkeskommunen vil understreke at dersom det vedtas en kulturmiljøfredning for Henningsvær vil 

det være en av våre kjerneoppgaver å følge opp denne. Det betyr at fylkeskommunen vil sette av 

de nødvendige ressursene slik at vi kan gi råd og veiledning, utføre tilskuddsforvaltning og 

gjennomføre saksbehandling. 

 

Kommunestyrets andre spørsmål som angikk fylkeskommunen, innebar et ønske om å få etablert 

samarbeidsrutiner mellom kommunen og fylkeskommunen. 

 

Fylkeskommunen viser til tett og godt samarbeid for å få utarbeidet en rutinebeskrivelse for 

saksgang dersom Henningsvær fredes. Rutinebeskrivelsen er kjent for alle tre partene.  

 

Rutinebeskrivelsen vektlegger at søknad om et tiltak må være en samordnet og forståelig prosess 

for søkere og tiltakshavere. I dette ligger det at Vågan kommune og Nordland fylkeskommune vil 

være tilgjengelige for å svare på spørsmål om hvordan man går frem i saker der det er usikkerhet 

knyttet til prosjektene. Med dette sikres en tidlig og tydelig kommunikasjon som vil være med på å 

hindre konflikter. Rutinebeskrivelsen redegjør videre for klagerett og klagebehandling og omfatter 

også fire scenarioer som viser eksempler på forskjellige typer saker og hvordan disse behandles. 

Rutinene skal revideres et (1) år etter en eventuell kulturmiljøfredning, og ved behov. 

 

Fylkeskommunen mener at rutinene som er utarbeidet er et godt gjennomarbeidet dokument, og 

håper at kommunen deler dette synet.  

 

Fylkeskommunen håper at vi med dette har besvart kommunestyrets spørsmål på en 

tilfredsstillende måte, men kommunen må gjerne ta kontakt dersom det er noe som er uklart.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Kirsti Saxi 

Fylkesråd for kultur, klima og miljø 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Kopi til:     

Riksantikvaren  Postboks 1483 Vika 0116 OSLO 
 

 

  

 

 


