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Forslag om fredning av Henningsvær kulturmiljø – Vågan kommune 
– sentral høring 
 
Riksantikvaren sender med dette ut forslag om fredning av Henningsvær kulturmiljø, Vågan 
kommune, Nordland, på sentral høring, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 20.  
 
Forslag til forskrift om fredning med kart, protokoll fra den politiske behandlingen i Vågan 
kommune samt uttalelser fra de lokale høringene er vedlagt. Utkast til forvaltningsplan finnes 
på Riksantikvarens nettsider. En full oversikt over vedlegg ligger til slutt i dokumentet. 
 
Merknader til fredningsforslaget sendes til: postmottak@ra.no  

 
 
Frist for høringsuttalelser: 25.2.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.riksantikvaren.no/
mailto:postmottak@ra.no
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Fredningens omfang 
Fredningen etter kulturminneloven § 20 omfatter deler av Henningsvær, med alle utvendige 
arealer og byggverkenes eksteriører, faste konstruksjoner, anlegg og installasjoner innenfor 
kartavgrensningen. 
 
 

 
 

Fredningen omfatter hele eller deler av følgende eiendommer i Henningsvær og sjøarealet 
innenfor fredningsområdet i Vågan kommune:  
 
Gnr./bnr.//fnr. 5/1, 5/1/1, 5/1/6, 5/1/13, 5/1/34, 5/1/36, 5/1/53, 5/1/83, 5/1/108, 5/1/117, 
5/1/124, 5/1/171, 5/1/172, 5/1/182, 5/1/193, 5/1/209, 5/1/219, 5/1/229, 5/1/230, 5/1/245, 
5/1/285, 5/1/287, 5/1/293, 5/1/303, 5/1/306, 5/1/310, 5/1/314, 5/1/325, 5/1/332, 5/1/336, 
5/1/366, 5/1/378, 5/1/384, 5/1/408, 5/3, 5/15, 5/24, 5/28, 5/31, 5/37, 5/38, 5/39, 5/42, 5/44, 
5/45, 5/46, 5/48, 5/56, 5/59, 5/64, 5/75, 5/81, 5/82, 5/84, 5/86, 5/102, 5/105, 5/107, 5/111, 
5/112, 5/120, 5/121, 5/127, 5/128, 5/129, 5/130, 5/132, 5/134, 5/136, 5/139, 5/141, 5/145, 5/153, 
5/154, 5/155, 5/162, 5/163, 5/165, 5/168, 5/169, 5/170, 5/174, 5/178, 5/182, 5/186, 5/192, 5/193, 
5/198, 5/204, 5/206, 5/208, 5/209, 5/213, 5/214, 5/215, 5/216, 5/224, 5/225, 5/226, 5/231, 
5/234, 5/241, 5/246, 5/248, 5/255, 5/256, 5/259, 5/260, 5/262, 5/266, 5/267, 5/270, 5/272, 
5/275, 5/276, 5/280, 5/281, 5/283, 5/287, 5/288, 5/289, 5/290, 5/291, 5/292, 5/298, 5/301, 
5/302, 5/303, 5/306, 5/308, 5/309, 5/312, 5/313, 5/314, 5/315, 5/316, 5/318, 5/319, 5/320, 
5/321, 5/324, 5/325, 5/327, 5/334, 5/336, 5/338, 5/342, 5/343, 5/344, 5/348, 5/351, 5/352, 
5/353, 5/354, 5/356, 5/357, 5/360, 5/363, 5/364, 5/365, 5/371, 5/373, 5/375, 5/376, 5/377, 
5/379, 5/380, 5/381, 5/382, 5/383, 5/385, 5/386, 5/388, 5/391, 5/394, 5/395, 5/396, 5/397, 
5/399, 5/400, 5/402, 5/403, 5/407, 5/408, 5/412, 5/416, 5/418, 5/419, 5/420, 5/421, 5/423, 
5/425, 5/426, 5/427, 5/429, 5/432, 5/439, 5/440, 5/441, 5/449. 
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Hva er et fredet kulturmiljø?  
Et kulturmiljø kan fredes av Kongen i statsråd for å bevare områdets kulturhistoriske verdi. Med 
kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller 
sammenheng. Etter kulturminneloven er det kulturhistorisk eller arkitektonisk verdifulle 
kulturminner og kulturmiljøer som kan vernes. En kulturmiljøfredning fokuserer på helhet og 
sammenheng. Den gjelder bare utvendig, ikke innvendig.  
 
Formålet med fredningen 
Formålet med den foreslåtte fredningen av Henningsvær kulturmiljø er kort sagt:  
 

 å bevare stedet som en kilde til opplevelse og kunnskap om et av landets historisk 
viktigste fiskevær  

 å legge til rette for at Henningsvær fortsatt kan være og videreutvikles som et levende 
sted med boliger, fiske, handel og annen næringsvirksomhet.  

 
Henningsvær er et samfunn som historisk sett har tilpasset seg endringer i produksjonsmåter, 
modernisering av fiskeflåten og tilbud og etterspørsel gjennom å bygge til og utvide etter hvert 
som behovene har meldt seg. Man har benyttet de materialer man har hatt til rådighet, og 
foretatt utskiftinger i en takt diktert av de klimatiske forholdene. I dag og i framtiden vil 
Henningsvær ha behov for å tilpasse seg nye behov i både fiskeri, reiseliv og annen næring i 
tillegg til å legge til rette for boformål.  
 
Fredningsforslaget er tilpasset disse behovene ved å balansere hensynet til vern og utvikling. 
Utkastet til forskrift er utformet for at man skal kunne finne løsninger både for næringsliv og 
innbyggerne. Både Vågan kommunestyre og Nordland fylkeskommune har vektlagt betydningen 
av at det fortsatt skal kunne drives fiskerinæring og annen type næring i fiskeværet 
Henningsvær. Dette er nedfelt i formålet, og alle bestemmelser i fredningsforslaget skal tolkes i 
lys av dette.  
 
Bestemmelsene åpner for at det i enkelte tilfeller kan være mulig å både rive og bygge nytt, samt 
gjøre andre endringer for å sikre videre drift. Forskriften tar også høyde nettopp for betydningen 
av å kunne vedlikeholde og sette i stand bygninger, til videre eller ny bruk. Fredningen gjelder 
utvendige forhold/eksteriøret (ikke innvendig i bygningene). Forskriften er også utformet slik at 
det blir mulig å vektlegge og tilpasse seg krav fra andre myndigheter.  
 
Hele formålet kan leses i vedlagte forskrift (vedlegg 1). 
 
Begrunnelse og bakgrunn for fredningsforslaget  
Årsaken til at Henningsvær er foreslått fredet, er at fiskeværet har store kulturhistoriske verdier, 
og er en viktig representant for fiskerinæringen i Norge. Henningsvær har nasjonal verdi som 
kulturmiljø.  
 
Fiske har vært en av de tre viktigste næringene i Norge sammen med landbruk og industri. 
Fiskerihistorien er en levende kulturarv som i liten grad har blitt anerkjent og synliggjort 
gjennom vern. Lofotfisket har hatt, og har stor betydning både nasjonalt og internasjonalt, men 
er i liten grad representert blant fredningene. Det er derfor Henningsvær er foreslått fredet som 
en representant for denne viktige delen av historien. 
 
Fredningssaken ble igangsatt med bakgrunn i de nasjonale målene som ble presentert i St.meld. 
nr. 16 (2004–2005) Leve med kulturminner, og som ble videreført i Meld. St. 35 (2012–
2013) Framtid med fotfeste – Kulturminnepolitikken.  
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Meld. St. 16 (2019–2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken — Engasjement, bærekraft og 
mangfold har presentert nye nasjonale mål for kulturmiljøforvaltningen. Fredningsforslaget er i 
tråd også med disse målene. Fredningsforskriften er utformet med utgangspunkt i lokale behov 
og hensyn og i at en bærekraftig utvikling skal være mulig. Den åpner også for tiltak knyttet til 
demografiske endringer og klimautfordringer.  
 
Kort karakteristikk av kulturmiljøet i Henningsvær 
Kulturmiljøet i Henningsvær forteller om en over 200 års fiskeri- og kysthistorie. På 
attenhundretallet vokste fiskeværet kraftig med både boliger og bruksbygninger på grunn av 
stor etterspørsel etter torsk i Europa. Samtidig ble infrastruktur som fyr, dampskipsruter og 
telegraf utviklet. Motoriseringen av fiskebåtene og den fortsatte veksten i fiskeriene på 1900- 
tallet førte til ytterligere utvikling av havna, boliger og forretningsvirksomhet.  
 
Endringer i fiskeripolitikken, nedgang i fiske og effektivisering av fiskerinæringen, utvikling av 
veinett og fremvekst av blant annet reiselivsnæring fra 1970-tallet har også satt sine spor i 
Henningsvær. Dette vises både i form av fergekai, nye bygg knyttet til reiseliv og industri og at 
mange eldre bygninger har fått- eller har behov for ny bruk.  
 
Henningsvær er et selvgrodd og bruksrettet miljø, med tydelige utviklingsfaser. Bebyggelsen er 
utformet basert på behov og endringer i produksjonsmetoder og tilgang på materialer.  
Klimatiske forhold har også hatt betydning for utskiftingshyppighet av bygningsdeler og 
materialer. Dette har gitt et miljø der det er lett å lese i bygningsmassen hva den har blitt brukt 
til, med stor variasjon i materialer, farger og former. Bygninger og anlegg følger terrenget, med 
høyder mellom 1 – 4 etasjer. En utvidet beskrivelse av fredningsverdiene finnes i 
forvaltningsplanens del 2 (vedlegg 2). 
 
Konsekvenser for ulike interesser 
Nærings- og eierinteresser i Henningsvær er omtalt i forvaltningsplanens del 2 og 3. 
 
Næringsinteresser 
Henningsvær er et fiskevær i full drift, og er også et populært reiselivsmål der deler av 
attraktiviteten tilskrives kulturmiljøet. Stedet har stort potensiale for verdiskaping. Den 
fiskerirelaterte næringen og reiselivet er begge store interessentgrupper. For å skape en 
langsiktig og forutsigbar situasjon har Riksantikvaren lagt stor vekt på å utarbeide en forskrift 
som også gir rom for utvikling. I utkastet til forvaltningsplan er rutiner for samordning i 
forvaltningen av kulturmiljøet utfyllende beskrevet. 
 
Fiskeriene, de fiskerirelaterte næringene og annen virksomhet som har vært med på å forme det 
verdifulle kulturmiljøet, skal kunne videreutvikles. Videreutvikling av Henningsvær er viktig for 
videre bruk og bevaring av kulturmiljøet for fremtiden, og for at innbyggere og andre brukere 
skal ha et livsgrunnlag på stedet. Forskriften §§ 1, 4, 6 og 7 tilrettelegger for opprettholdelse og 
videreutvikling av både fiskerinæring, reiselivsnæring og annen virksomhet. 
 
§ 1 slår fast at fredningen skal opprettholde og videreutvikle Henningsvær som et levende sted 
med boliger, fiske, handel og annen næringsvirksomhet. Fredningen skal ikke være til hinder for 
at næringsvirksomhet blir opprettholdt og utviklet med grunnlag i etablerte miljø og 
kulturhistoriske verdier. Dette betyr at det skal være mulig å opprettholde og å videreutvikle 
Henningsvær både som et reisemål og som et levende fiskevær.   
 
§ 4 slår fast at det skal kunne gis dispensasjon for rivning, oppføring av nybygg, tilbygg og 
konstruksjoner eller andre tiltak som er nødvendige for fortsatt drift av fiskerinæring eller 
annen virksomhet. Bestemmelsen tydeliggjør også at gatenett, kaier og brygger kan endres i 
tilfeller hvor dette er nødvendig for videre fiskeri- og næringsvirksomhet.  
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§ 6 gjelder tiltak som ikke krever dispensasjon fra fredningen, for eksempel stenging av Kaiveien 
i forbindelse med fiske.  
 
§ 7 åpner for at hjellene i enkelte områder kan rives dersom det ikke lenger er mulig å tørke fisk 
på tradisjonelt vis.  
 
Boliger 
Innenfor det foreslåtte fredningsområdet ligger det både helårsboliger og ferieboliger, flere i 
kombinasjon med forretningsvirksomhet. Den foreslåtte fredningen vil ikke være til hinder for 
fortsatt utnyttelse til boligformål.  
 
Samferdselsinteresser 
Fredningen vil ikke være til hinder for vedlikehold eller eksisterende bruk av veinettet. 
Virksomhet som forutsetter endringer av dekke eller utvidelse av vei vil ikke være tillatt i 
fredningsområdet uten at kulturmiljømyndighetene har gitt dispensasjon fra fredningen.  
 
Fredningen vil ikke være til hinder for å legge til rette for trafikksikkerhet og parkering, så lenge 
dette gjøres på en måte som er i tråd med formålet med fredningen, og forutsatt at 
kulturmiljømyndighetene har gitt dispensasjon fra fredningen. Det samme gjelder 
tilrettelegging for ladestasjoner for biler og fartøy. 
 
Forvaltningsplan 
Det er utarbeidet en forvaltningsplan (vedlegg 2), som skal være et hjelpemiddel for offentlig 
forvaltning, eiere og brukere i Henningsvær. Del 2 gir en oversikt over brukerinteresser i 
fiskeværet og om betydningen av handlingsrom i fiskeværet. Videre gir kapitlet en oversikt over 
de viktigste lovverkene og myndigheter som tiltakshavere kommer i befatning med, med spesielt 
fokus på samordning mellom fylkeskommune og kommune i forvaltningen av kulturmiljøet.  
Del 3 gir råd om tiltak i fredningsområdet med utgangspunkt i de identifiserte tiltaksbehov i del 
2. 
 
Forholdet til annet lovverk  
Som aktivt fiskevær med status som statlig fiskerihavn, og mange reiselivstilknyttede bedrifter, 
er Henningsvær underlagt en rekke rammer og betingelser for tiltak, uavhengig av om stedet 
fredes. Forvaltning av en eventuell kulturmiljøfredning vil komme i berøring med andre 
myndigheters lovverk innenfor det foreslåtte fredningsområdet ut over plan- og bygningsloven. 
Forskriften er utformet slik at det blir mulig å vektlegge og tilpasse seg krav fra andre 
myndigheter. 
 
Fredningsbestemmelsene er forankret i lokale innspill fra kommunen, referansegruppe, 
næringsliv og innbyggere, dialog med bl.a. Kystverket og Arbeidstilsynet, og tilpasset behov og 
utfordringer i Henningsvær. I utarbeidelsen av fredningssaken har det kommet fram at en 
utfordring med næring i eldre bebyggelse, er å kunne imøtekomme andre myndigheters krav.  
Dette er det tatt hensyn til i fredningssaken, gjennom at:  
 

 bestemmelsene er utformet slik at viktige samfunnshensyn og sikkerhet skal vektlegges i 
saksbehandlingen 

 det er stort rom for utvikling gjennom for eksempel tilpasning av bygningsdetaljer, 
tilbygg, påbygg, endringer mv.  

 det er gitt forslag til saksbehandlingsrutiner og konkrete råd til eier om 
søknadsprosessen i forvaltningsplanen.  

 
Det kan forekomme situasjoner hvor det vil være motsetning mellom fredningsforskriften og 
andre myndighetsområders lovgivning. Denne problemstillingen gjelder i større eller mindre 
grad alle kulturminner som er fredet, og Riksantikvarens erfaring er at dette løses i hvert enkelt 
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tilfelle i dialog mellom de myndigheter som forvalter det aktuelle regelverket og 
kulturminnemyndigheten. Tiltak etter annen lovgivning som medfører inngrep i byggverk og 
anlegg som er fredet etter denne forskriften vil kreve dispensasjonsbehandling.  
 
Plan- og bygningsloven 
Kulturminneloven er en særlov. Den gjelder derfor foran generelle lover som for eksempel plan- 
og bygningsloven. Dette innebærer at det ikke kan vedtas bestemmelser med hjemmel i plan- og 
bygningsloven som er i strid med kulturminneloven. Ved eventuell motstrid går bestemmelsene 
i kulturminneloven foran. En reguleringsplan vil fastsette hvilken bruk forskjellige arealer 
innenfor et område kan ha. Kulturmiljøfredningen setter grenser for hvilke fysiske endringer en 
slik bruk kan påføre kulturmiljøet.  
 
Eiendommene i fredningsområdet er i dag regulert gjennom to reguleringsplaner: 

 Reguleringsplan for Henningsvær – plan id 185, vedtatt av kommunestyret 10.12.2008, 
med mindre endring vedtatt 10.11.14  

 Detaljreguleringsplan for Misværhola og Hjellskjæret plan id 247, vedtatt i 
kommunestyret 6.12.2017 som viderefører bevaringsformålet fra plan ID 185.  
 

Reguleringsplan ID 185 og forslaget til fredningsforskrift virker side om side. Begge 
regelverkene legger vekt på vern og utvikling av Henningsvær, jf. § 1 Planens intensjoner i 
reguleringsplanen og § 1 Formålet med fredningen i forslaget til fredningsforskriften. 
 
Forslaget til fredningsforskriften og reguleringsplanen er forskjellig på tre vesentlige områder, 
som gir grunnlag for ulike vurderinger av samme saksforhold. Dette gjelder: 
 

 Tidsperspektivet: Kulturmiljø fredes for «evigheten», mens reguleringsplaner endres 
med jevne mellomrom 

 Verdivurderingen: En kulturmiljøfredning har hovedfokus på helheten og 
sammenhengen mellom kulturminnene i området, mens reguleringsplanen i stor grad er 
objektorientert (fokus på den enkelte bygning eller konstruksjon) og setter krav til 
materialbruk og autentisitet på enkeltbygg.  

  Nasjonalt /lokalt grunnlag: Kulturmiljøfredningen har det nasjonale perspektivet, mens 
reguleringsplanen har det lokale perspektivet.  

 
Der reguleringsplanen har strengere bestemmelser enn fredningsbestemmelsene, er det de 
strengeste bestemmelsene som gjelder og omvendt: Der fredningsforskriften har de strengeste 
bestemmelsene, er det disse som gjelder. Samordning av saksbehandling er nærmere omtalt i 
forvaltningsplanens del 2 og 3. 
 
Ethvert søknadspliktig byggetiltak forutsetter at det først foreligger dispensasjon etter 
fredningsforskriften § 4. Deretter skal saken behandles etter bestemmelsene i reguleringsplanen 
og plan- og bygningsloven. 
 
Likestillings- og diskrimineringsloven – Universell tilgjengelighet 
Universell tilgjengelighet er en viktig lovpålagt oppgave. Vi viser til lov 16. juni 2017 nr. 51 om 
likestilling og forbud mot diskriminering. Riksantikvaren ønsker at kulturminner skal kunne 
oppleves av alle, og kulturminneforvaltningen skal til rette for universell tilgjengelighet. 
Samtidig er det viktig å finne gode løsninger slik at de kulturhistoriske verdiene blir ivaretatt.  
 
Det vil være viktig med et godt samarbeid med Vågan kommune og Nordland fylkeskommune 
om løsningsforslag, slik at det fredete kulturmiljøet skal kunne besøkes av flest mulig. Lovpålagt 
plikt til generell tilrettelegging for alle er regulert i likestillings- og diskrimineringsloven § 17 
første ledd. Plikten gjelder ikke utforming eller tilrettelegging som innebærer en 
uforholdsmessig byrde for virksomheten. Ved vurderingen skal det blant annet særlig legges 
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vekt på vernehensyn, jf. § 17 tredje ledd.  Dette er utdypet i rundskriv til likestillings - og 
tilgjengelighetsloven (rundskriv Q - 29/2010) side 34, punkt 7.7. «Vernehensyn». 
 
Naturmangfoldloven 
Ved offentlig myndighetsutøvelse, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved 
forvaltning av fast eiendom, skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn som 
retningslinjer. Vi viser til lov 19. juni 2009 nr. 100, lov om forvaltning av naturens mangfold § 7.  
 
Riksantikvaren har gjennomført søk i artsdatabasens Artskart og Miljødirektoratets Naturbase 
den 30.11.2021 for å fremskaffe kunnskap om beslutningsgrunnlaget. Nedenfor er en omtale av 
viktige naturtyper og arter i området som foreslås fredet etter kulturminneloven.  
 
Det er registrert følgende arter av stor eller særlig stor forvaltningsinteresse, og som er sårbare 
eller truede i området:  

 kornkråke (Corvus frugilegus)  
 hønsehauk (Accipiter gentilis)   
 ærfugl (Somateria mollissima)  
 toppskarv (Phalacrocorax aristotelis)  
 makrell (Scomber scombrus)  
 jordugle (Asio flammeus)  
 gråtrost (Turdus pilaris)  
 bjørkefink (Fringilla montifringilla)  
 polarsisik (Acanthis hornemanni)  
 bergirisk (Carduelis flavirostris)  
 gråsisik (Acanthis flammea)  
 gulnebblom (Gavia adamsii)  
 havørn (Haliaeetus albicilla)  
 svartbak (Larus marinus)  
 havelle (Clangula hyemalis)  
 praktærfugl (Somateria spectabilis)  
 ask (Fraxinus excelsior) – sterkt truet 
 havhest (Fulmarus gracialis) – sterkt truet   
 krykkje (Rissa tridactyla) – sterkt kritisk truet   
 lomvi (Uria aalge) – kritisk truet  
 makrellterne (Sterna hirundo) – sterkt truet  
 fiskemåke (Larus canus) – nær truet   
 stær (Sturnus vulgaris) - nær truet  
 tjeld (Haematopus ostralegus Linnaeus) - nær truet 
 gråspurv (Passer domesticus) – nær truet 
 storskarv (Phalacrocorax carbo) – nær truet 
 teist (Cepphus grylle) – sårbar   
 oter (Lutra lutra) – sårbar  
 gråmåke (Larus argentatus) – sårbar 
 grønnfink (Chloris chloris) – sårbar 
 havert (halichoerus grypus) - sårbar 

 
Riksantikvaren vurderer det slik at fredningsforslagets konsekvenser for naturmangfoldet er i 
tråd med bestemmelsene i naturmangfoldloven og at fredningen i all hovedsak ikke vil ha noen 
negativ påvirkning. Det er grunnlag til å anta at en fredning vil kunne bidra til å støtte opp om 
naturmangfoldet innenfor de foreslåtte fredningsområdene. 
 
Tilstand og økonomi 
Før fredningssaken ble igangsatt i 2019 ble det gjennomført et forprosjekt i 2018 som skulle 
avdekke konsekvenser av en fredning for private og det offentlige. Som grunnlag for 

http://artsdatabanken.no/taxon/203529
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forprosjektets kostnadsanalyse har Nordland fylkeskommune gjennomført en 
tilstandsregistrering av bygninger innenfor det varslede fredningsområdet. 
Tilstandsregistreringen viser at bygninger og anlegg på overordnet nivå har en god tilstand. 
 
Tilstandsvurdering i Henningsvær 
Tilstanden til fredete og verneverdige bygninger vurderes etter Norsk Standard NS - EN 16096. 
Det opereres med tre tilstandsgrader (TG) som uttrykker tilstanden til en bygning. TG 1 betyr et 
ordinært vedlikeholdsnivå. TG 2 betyr at moderate utbedringer er nødvendig. Dette er typisk 
arbeider som krever mer enn vanlig vedlikehold. TG 3 innebærer at store utbedringer er 
nødvendig. Dette kan for eksempel være større strukturelle mangler som svikt i fundament eller 
store råteskader i bærende vegger. TG 3 omfatter et stort spekter av skader og mangler.  
 
Tilstandsvurderingen er gjennomført som en utvendig besiktigelse, med unntak av for 20 
bygninger, 5 kaier, slipp og to hjellområder. For disse objektene er det gjort en grundigere 
vurdering, som ligger til grunn for kostnadsanalysen.  
 
For hjellene er kun TG 1 og TG 3 benyttet, mens TG 2 er utelatt. Dette henger sammen med 
konstruksjonens art, at de er i bruk og materiale fortløpende blir skiftet ut ved behov. Hjellene 
som har TG 3 har et etterslep på vedlikehold, mens TG 1 betyr at hjellene er vurdert å være 
vedlikeholdt. TG 9 er benyttet for konstruksjoner som er falt sammen eller ødelagt. I realiteten 
vil det være liten forskjell i kostnadsbildet uansett tilstandsgrad.  
 
I Henningsvær er rundt 200 bygninger og 64 kaier/kaianlegg, 19 hjellområder og en teknisk 
installasjon (slipp) registrert. Enkelte objekter som lossekraner, tanker og andre installasjoner 
er utelatt. Mange av kaiene i Henningsvær består av lengre sammenhengende strekk. I 
tilstandsregistreringen er imidlertid kaifronten delt opp i registrerbare enheter basert på 
eiendomstilhørighet. Antall bygninger er i tilstandsregistreringen definert ut ifra hva som er 
hensiktsmessig, og avviker derfor fra Matrikkelens definisjon av hva som utgjør en bygning.  
 
Vurderingen fra 2018 viste at 172 bygninger hadde TG 1, 21 bygninger TG 2 og 7 bygninger 
hadde TG 3. Av 67 registreringer av kai viser vurderingen at 52 kaier hadde TG1, 8 kaier TG2 og 
3 kaier hadde TG3. En kai er gitt ukjent tilstandsgrad (TG 9). Slippen har TG 2. Av de registrerte 
hjellområdene har i underkant av en fjerdedel av hjellområdene TG 3. 
 
På nåværende tidspunkt er flere hjeller satt i stand, og flere av bygningene har fått endret 
tilstand fra TG2 og 3 til TG 2 eller 1. Flere bygninger/anlegg innenfor fredningsområdet med 
dårlig tilstand er også under ombygging og istandsetting.  
 
De fleste bygningene i Henningsvær er i hovedsak i jevnlig bruk. Disse har høyt brukspotensiale. 
Dette gjelder også flere av bygningene som står tomme. I løpet av de siste årene har flere bygg 
som har mistet sin opprinnelige funksjon blitt tatt i bruk. For en del er det også satt i gang tiltak 
for å gi tomme bygninger ny bruk. Bruk medfører et lavere potensiale for skade og tilsier også et 
lavere behov for tilskudd på sikt. 
 
Økonomi 
Riksantikvaren engasjerte Menon til å beregne og synliggjøre historiske og framtidige kostnader 
for kulturmiljø i 2018. Rapporten finnes på Riksantikvarens nettsider www.ra.no/henningsvaer.  
Menons rapport fra 2018 er oppdatert i november 2021 med ny innsikt for hvilke kostnader som 
har løpt fra 2018-2021, samt blitt oppdatert til ny kroneverdi fra 2018 til 2021 (vedlegg 3). Det 
er blitt tatt utgangspunkt i at prosessen har vart fra 2014 til 2021. Kostnadsvirkningene er 
vurdert over en analyseperiode på 40 år, jf. Menon-publikasjon 54/2018.  
 
De forventede totale kostnadsvirkningene over analyseperioden på 40 år er anslått til 42 
millioner kroner i 2021-kroner nåverdi. Den største forventede kostnadsvirkningen er kostnader 

http://www.ra.no/henningsvaer
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som går til tilskudd til restaurering og istandsetting. Private aktører antas å bli kompensert for 
mesteparten av de kostnadene som er knyttet til såkalte antikvariske merkostnader. Det er 
offentlige aktører som i hovedsak dekker inn kostnadene ved fredningen. Det er ikke store 
endringer til forskjell fra nåsituasjonen.  
 
Siden temaet fredning av kulturmiljøet i Henningsvær først kom opp i 2014 har Riksantikvaren 
gitt tilskudd på over ti millioner kroner. Disse midlene er benyttet til tiltak på bygningsmasse 
innenfor fredningsområdet, brannsikringstiltak, verdiskaping og arbeid med kulturminneplan i 
kommunen. Fra Nordland fylkeskommune har Vågan kommune i 2018 mottatt kr. 2 000 000,- i 
stedsutviklingsmidler til utvikling av torget i Henningsvær. Kulturminnefondet har også gitt 
tilskudd til tiltak i Henningsvær, men disse er ikke knyttet til fredningssaken, og omtales derfor 
ikke her. 
 
Saksgang fram til sentral høring 
Før fredningssaken ble formelt igangsatt, ble det gjennomført et forprosjekt i 2018. Videre ble 
det utført et forberedende arbeid for å planlegge fredningsprosessen. Dette ble gjort våren 2019 i 
samarbeid med Vågan kommune, Nordland fylkeskommune og Henningsvær 
innbyggerforening. Følgende skjedde før melding om oppstart ble sendt ut: 
 

 Informasjonsmøte/folkemøte om mulig fredning 30.9.2014  
 Folkemøte 10.3.2016  
 Forprosjekt gjennomført høsten 2018   
 Folkemøte med presentasjon av forprosjektet 31.1.2019  
 Kommunestyrebehandling i Vågan kommune 25.2.2019 og behandling i Nordland 

fylkesting 11.4.2019  

I kommunestyret og fylkestinget ble det fattet positive vedtak til oppstart. Det ble også lagt 
rammer for utformingen av fredningsforslaget. Fylkestingets vedtak følger kommunestyrets 
vedtak (vedlegg 4). 
 
Medvirkning i fredningsprosessen 
Riksantikvaren har lagt stor vekt på å forankre fredningsforslaget i lokalt, og å legge til rette for 
medvirkning og mulighet for engasjement gjennom hele fredningsprosessen. Av den grunn ble 
også den formelle fredningssaken satt i gang på bakgrunn av et politisk vedtak i kommunen, 
som la rammer for arbeidet. Da forprosjektet startet opp i 2018 ble det opprettet en 
referansegruppe. Denne har deltatt aktivt med innspill, vurderinger og råd gjennom hele 
prosessen fram til behandling i kommunestyret i oktober 2021.  
 
I tillegg til månedlige møter i referansegruppen er lokal involvering gjennomført ved: 

 folkemøter, én-til-én-møter og arbeidsmøter med kommune og fylkeskommune 
 ca 60 intervjuer med innbyggere og representanter for fiskeri, industri, handel, reiseliv 

og restaurantnæringen 
 regelmessige oppdateringer på den lokale butikken og innbyggerforeningens 

Facebookside  
 telefon og e-post 
 fysisk tilstedeværelse ved prosjektleder i Henningsvær over tid i arbeidet med 

fredningsforslaget 

Varsel om oppstart av fredning 
6.5.2019 sendte Riksantikvaren ut melding om oppstart av fredning i samsvar med 
kulturminneloven § 22 nr. 2. til eiere og Vågan kommune (vedlegg 5). Frist for innspill ble satt 
til 1.09.2019. Oppstart av fredningssak ble kunngjort i Lofotposten og Våganavisa, og det ble 
avholdt folkemøte 14.5.2019. Det kom inn syv merknader til varsel om oppstart (vedlegg 6-12). 
Disse er samlet og kommentert i vedlegg 13.  
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I brev av 1.10.2019 (vedlegg 14) inviterte Riksantikvaren til møte med flere aktører med mål om 
å legge til rette for tilrettelegging for utvikling og gode samarbeidsrutiner i Henningsvær. 
Følgende ble invitert: Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Kystverket Nordland, Statens Vegvesen – 
Region Nord og Vågan Havnevesen KF. Det ble avholdt møter med Kystverket og 
Arbeidstilsynet. Innspillene ble benyttet i det videre arbeidet med fredningssaken. 
 
Lokal høring 
25.9.2020 sendte Riksantikvaren ut forslag til forskrift om kulturmiljøfredning og 
forvaltningsplan for Henningsvær ut på lokal høring til berørte parter (vedlegg 15). Frist for 
innspill ble satt til 7.1.2021. Det ble søkt om utsatt frist innen høringsfristen av en høringspart, 
og det ble gitt utsatt frist til 14.1.2021. Kunngjøring av Fredningsforslaget ble kunngjort i 
Lofotposten, Våganavisa, Avisa Nordland og i Norsk Lysningsblad. Riksantikvaren informerte 
om høringen i kommunestyret og folkemøte 25.10.2021. På grunn av pandemirestriksjoner på 
antall deltakere ble folkemøtet også strømmet. Det kom inn 15 innspill til høringen av 
fredningsforslaget (vedlegg 16-30). Innspillene er oppsummert og kommentert i vedlegg 31. 
 
Endring av fredningsforslag etter lokal høring 
Basert på innspillene i den lokale høringen ble det gjort en presisering av forskriften § 8. 
Endringen medførte ingen innskrenkinger eller endringer i omfang.  
 
1. gangs politiske behandling i Vågan kommune 
I Riksantikvarens brev av 11.2.2021 til Vågan kommune ble forslaget til forskrift om fredning av 
Henningsvær kulturmiljø sendt til kommunen for politisk behandling i kommunestyret, jf. 
kulturminneloven § 22 nr. 3 (vedlegg 32). Ved politisk behandling i Vågan kommune ble saken 
lagt fram for hovedutvalg for miljø, plan og næring 8.3.2021, formannskapet 22.3.2021 og 
kommunestyret 12.4.2021. Rådmannens innstilling til vedtak ble vedtatt i hvert møte.  
 
Kommunestyrets vedtak:  
 

«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: 

 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.  

 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.  

 Definering av samarbeid / grensedragninger rundt ansvar / oppgavefordeling 
mellom kommune og fylkeskommune; etablering av samarbeidsrutiner.»  

 
Endring av fredningsforslag etter 1. gangs politiske behandling 
Basert på møter og annen dialog med kommune, fylkeskommunen og Henningsvær 
innbyggerforening ble de tre punktene i kommunestyrets vedtak av 12.4.2021 fulgt opp. 
Endringen i forskriften innebar en tydeliggjøring av utviklingshensynet i formålsbestemmelsen 
§ 1. Endringen medførte ingen innskrenkinger eller endringer i omfang.  
 
2. gangs politiske behandling i Vågan kommune 
I Riksantikvarens brev av 1.10.2021 til Vågan kommune ble forslaget til forskrift om fredning av 
Henningsvær kulturmiljø sendt til kommunen for politisk behandling i kommunestyret 
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25.10.2021, jf. kulturminneloven § 22 nr. 3 (vedlegg 33). Kommunestyrets behandling var en 
oppfølging av kommunestyrets 3 utredningspunkter i vedtak 12. april 2021 i sak KS-019/21.  
 
Av saksfremlegget til KS-051/21 framgår det at ordfører vurderte at punkt 1 og 3 
(utviklingsmulighet og saksbehandlingsrutiner) fra kommunestyrets behandling 12.4.2021 er 
ivaretatt, men at det var en bekymring knyttet til om 3 årsverk for en stillingsressurs ville være 
tilstrekkelig, jf. punkt 2. Med bakgrunn i dette innstilte ordfører til følgende vedtak: 
«Fredningsforskriften vedtas ikke, og dagens plangrunnlag med hensynssone bevaring 
videreføres.» Ordførers innstilling ble ikke vedtatt.  Forslag fra Rødt ble satt opp mot innstilling 
fra ordfører. Forslag fra Rødt ble vedtatt med 15 mot 14 stemmer. Kommunestyrets vedtak er 
lagt ved som vedlegg 34. 
 
Kommunestyret fattet følgende vedtak: 

 
«Fredningsforskriften vedtas, og det takkes med det ja til stillingsressurser tilsvarende 
midlertidig stilling 100 % over 3 år.» 

 
 
Riksantikvarens kommentar til kommunestyrets vedtak 
Riksantikvaren takker for kommunestyrets vedtak og tar det til etterretning. Riksantikvaren 
ønsker å kommentere punkt to nærmere - punktet knyttet til stillingsressurser i kommunen. 
Erfaringstall fra kommunens egen evaluering av gjeldende reguleringsplan (2015) viser at 
gjennomsnittlig antall byggesaker i Henningsvær i løpet av en seksårsperiode har vært rundt 15 
per år. Fredningsforslaget er i stor grad samordnet med gjeldende regulering, og det er ikke 
sannsynlig at det vil bli vesentlig flere søknadspliktige tiltak som følge av en fredning. Tillegget i 
arbeidsmengde som vil kunne følge av en fredning vil ikke fylle en 100% stilling. Stillingen kan 
derfor også benyttes til å iverksette den endringen som fredningen vil medføre i kommunen 
gjennom innarbeiding av rutiner, opplæring av administrasjon, dialog med regional 
kulturminneforvaltning med videre. Tre år vil, slik vi vurderer det, være tilstrekkelig til å 
innarbeide en endring i forvaltningspraksis som følge av en fredning, og også ha en positiv 
overføringsverdi til andre saksområder i kommunen. 
 
Nordland fylkestings behandling 
Etter Vågan kommunestyres vedtak ble saken behandlet på fylkesnivå. Nordland fylkesråd 
behandlet saken 12.11.2021.  Nordland fylkesting behandlet i sitt møte av 06.12.2021 høringen 
om kulturmiljøfredning i Henningsvær etter kulturminnelovens § 20. Fylkestingets behandling 
av fredningsforslaget er vedlagt i vedlegg 35 og 36. 
 
Nordland fylkesting fattet følgende vedtak:  
 

1. “Nordland fylkesting støtter Riksantikvarens oversendte fredningsforslag, og anbefaler 
at Henningsvær fredes som et kulturmiljø, jf. kulturminneloven §20. 

2. Nordland fylkesting viser videre til det tette samarbeidet som er etablert med Vågan 
kommune, og er opptatt av at dette videreføres når en fredning blir vedtatt.» 

 
Riksantikvarens kommentar til fylkestingets vedtak 
Riksantikvaren takker for Nordland fylkestings vedtak og tar det til etterretning. 
 
Informasjon om mindre korrigering av fredningsforskriftens kart 
Til kommunestyrets behandling ble kartet som viser fredningens omfang korrigert mht 
bygninger omfattet av fredningsforslaget. Ett enkelt bygg utenfor fredningsområdet var markert 
som omfattet av fredningen, og dette ble tatt ut. I den operasjonen falt dessverre ett anlegg ut av 
kartet, dette er nå satt inn igjen. Riksantikvaren vurderer at dette ikke er av betydning for 
fredningssaken og at eiers interesser er ivaretatt, da bygningen var omfattet både i melding om 
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oppstart og høring, og eier dessuten ikke har varslet en negativ innstilling til saken gjennom 
høringsuttalelser. 
 
Videre saksgang etter sentral høring 
Etter at eventuelle innspill fra den sentrale høringen er vurdert og det er gjort eventuelle 
revisjoner i forslaget til fredningsforskrift, oversender Riksantikvaren fredningssaken til Klima- 
og miljødepartementet. Klima- og miljødepartementet forbereder og legger saken frem for 
Kongen i statsråd, som vedtar forskriften. Forskriften har lovs form og kan ikke klages på. 
Klima- og miljødepartementet sørger for at fredningen tinglyses jf. kml § 22 nr. 5.  
Departementet sørger også for at fredningsforskriften kunngjøres i Norsk Lovtidend, jf. 
forvaltningsloven § 38 og at sentrale høringsinstanser, eiere, rettighetshavere og kommunen blir 
gjort kjent med vedtaket. 
 
 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Hanna Kosonen Geiran  

     

    

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift 

 

Vedlegg: 

Nr.  Navn   
1  Forskrift om fredning  
2  Forvaltningsplan  
3  Analyse kostnader Menon Economics  
4  Kommunestyrets vedtak om oppstart av fredningssak  
5  Melding om oppstart  
6-12  Merknader til melding om oppstart  
13  Oppsummering av merknader tim melding om oppstart med kommentarer  
14  Invitasjon til samarbeidsmøte – myndigheter og tilsyn  
15  Brev om høring og offentlig ettersyn av fredningsforslag  
16-30  Høringsmerknader  
31   Oppsummering av høringsmerknader med kommentarer  
32  Oversendelsesbrev til kommunestyrets behandling 1. gang  
33  Oversendelsesbrev til kommunestyrets behandling 2. gang  
34  Vågan kommunestyres vedtak  
35 -36 Nordland fylkestings vedtak  
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Kopi til: Nordland fylkeskommune, Postboks 1485Fylkeshuset, 8048 BODØ/ Vågan 

kommune, Postboks 802, 8305 SVOLVÆR/ Klima- og miljødepartementet, Postboks 8013 Dep, 

0030 OSLO 

 

 

Mottaker Kontakt-
person 

Adresse Post 

Arbeidstilsynet            Postboks 4720 
Torgarden 

7468 TRONDHEIM 

Den Norske Turistforening - 
DNT 

           Youngstorget 1 0181 OSLO 

Fiskeridirektoratet            Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 
Fortidsminneforeningen            Dronningens gate 11 0152 OSLO 
Innovasjon Norge            Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO 
Kartverket            Postboks 600 Sentrum 3507 HØNEFOSS 
Kystverket - Hovedkontoret            Postboks 1502  6025 ÅLESUND 
Mattilsynet            Felles 

postmottakPostmottak 
383 

2381 BRUMUNDDAL 

Miljødirektoratet            Postboks 5672 
Sluppen 

7485 TRONDHEIM 

NIKU Oslo - Norsk institutt 
for kulturminneforskning - 
Hovedkontor 

           Pb 736 Sentrum 0105 OSLO 

Norges forskningsråd            Postboks 564 1327 LYSAKER 
Norges handikapforbund            Postboks 9217 

Grønland 
0134 OSLO 

Norges Miljøvernforbund            Posboks 593 5806 BERGEN 
Norges Museumsforbund            Universitetsgata 14 0164 OSLO 
Norges Naturvernforbund            Mariboes gate 8 0183 OSLO 
Norsk Kulturarv            Postboks 26 2684 VÅGÅ 
Norsk Kulturråd            Postboks 8052 Dep. 0031 OSLO 
Norske Arkitekters 
Landsforbund - NAL 

           Josefines gate 34 0351 OSLO 

NVE - Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

           Postboks 5091 
Majorstua 

0301 Oslo 

Statens vegvesen - 
Vegdirektoratet 

           Postboks 6706 
Etterstad 

0609 OSLO 

Arbeids- og 
sosialdepartementet 

           Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO 

Barne- og 
familiedepartementet 

           Postboks 8036 Dep. 0030 OSLO 

Direktoratet for byggkvalitet            Postboks 8742 
Youngstorget 

0028 OSLO 

Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB) 

           Postboks 2014 3103 TØNSBERG 

Distriktssenteret - 
Kompetansesenter for 
distriktsutvikling 

           Skolegata 22 7713 STEINKJER 

Finansdepartementet            Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 
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Fiskarlaget Nord            Postboks 59 Sentrum 9251 TROMSØ 
Hovedorganisasjonen Virke            Henrik Ibsens gate 90 0255 OSLO 
Justis- og 
Beredskapsdepartementet 

           Postboks 8005 Dep 0030 OSLO 

Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 

           Postboks 8112 Dep 0032 OSLO 

Kulturdepartementet            Postboks 8030 Dep 0030 OSLO 
Nærings- og 
fiskeridepartementet 

           Postboks 8090 Dep 0032 OSLO 

Norges geologiske 
undersøkelse 

           Postboks 6315 
Torgarden 

7491 TRONDHEIM 

Norges Kystfiskarlag            Postboks 97 8380 RAMBERG 
Norges Råfisklag            Postboks 6162 

Langnes 
9291 TROMSØ 

Politidirektoratet            Postboks 8051 0031 OSLO 
Sametinget - Sámediggi            Ávjovárgeaidnu 50 9730 

KARASJOK/Kárášjohka 
Samferdselsdepartementet            Postboks 8010 Dep 0030 OSLO 
Statsforvalteren i Nordland            Postboks 1405 8002 Bodø 
NHO Reiseliv                                             
Nordnorsk reiseliv AS                                             


