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Kommunestyrets vedtak våren 2021

Vågan kommune vedtar en betinget støtte til kulturminnefredningen av Henningsvær. 
Fredningsforskrift, forvaltningsavtale og øvrig grunnlagsdokumentasjon gjennomgås og revideres 
etter behov, og legges deretter frem til ny behandling i kommunestyret. Revisjonen ser spesielt på 
følgende:

1. Forvaltning av de ulike vernehensyn i praksis; livet i Henningsvær er like viktig vernehensyn 
som vern av det materielle Henningsvær. Hvordan klarer man å beskrive dette slik at begge 
hensyn blir tilfredsstillende ivaretatt.

2. Tilføring av nødvendige personalressurser: det gjennomgås muligheten for å få tilført ressurser 
fra statlig myndighet til kommunen for opprettelse av 100% stilling dedikert til fredningsrelatert 
arbeid. Det gjennomgås og avklares tilsvarende hvilke ressurser som skal være dedikert til 
fredningsprosjektet hos Fylkeskommunen.

3. Definering av samarbeid/grensedragninger rundt ansvar/oppgavefordeling mellom kommune 
og fylkeskommune; etablering av samarbeidsrutiner.
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• Fylkeskommunen vil før 1. 

oktober sende brev til 

kommunen med svar på 

spørsmålene

• I dag presenteres våre 

tanker, slik at de kan 

diskuteres før vi ferdigstiller 

og sender brev.



Fylkeskommunale ressurser i dag

• Henningsvær har over tid vært 

et sted med mange saker etter 

plan- og bygningsloven

– Satt av ressurser til dette 

avhengig av behov 

• De siste årene har vi også hatt 

egne tilskudd til Henningsvær

– Satt av de ressursene vi trenger 

for å løse dette



Fylkeskommunale ressurser hvis fredning

• Første kulturmiljøfredning i 
Nordland. 

• Økt behov for ressurser er 
usikkert, men det vil prioriteres 
i fra fylkeskommunen å følge 
en eventuell fredning opp.

– Råd veiledning

– Tilskuddsforvaltning

– Saksbehandling, jf. 
rutinebeskrivelse



Samarbeidsrutiner

• Utarbeidet av Vågan kommune 
og Nordland fylkeskommune

– Forståelig prosess for søkere og 
tiltakshavere.

– 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. 

– Tidlig og tydelig kommunikasjon vil 
være med på å hindre konflikter.

– Revideres et (1) år etter fredning, og 
ved behov.



Samordning forts.

• Rutinene sier noe om:

– Generelt om hensikten og 
samordning

– Samordnet saksgang

– Klagebehandling, 
inkludert beskrivelse av 
prosess

– Eksempler på ulike 
scenarioer



Ønske om tiltak 
Søker tar kontakt med Vågan 
kommune. Fylkeskommune er 
tilgjengelig for råd/veiledning

Behov for forhåndskonferanse?

Søker sender inn saken til 
behandling til Vågan 

kommune etter å ha fått 
nødvendig informasjon

Vågan kommune sender saken til 
fylkeskommunen som behandler 

saken etter kulturminneloven, og gir 
uttalelse etter plan- og 

bygningsloven

Kommunen behandler saken 
etter plan- og bygningsloven. 
Kommunen sender et samlet 

svar til søker




