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 Bernt Patrik Wennberg 
Hellandsgata 75 
8312 HENNINGSVÆR 
 
   

    
 

Robertsensbrygga - 5/1, Henningsvær - avgjørelse av klage på avslag 
på søknad om tilskudd fra statsbudsjettet post 71 
 

Innledning 

Vi viser til klagen din, datert 26. juli 2021. Klagen gjelder Nordland fylkeskommunes avslag på 

søknad om tilskudd fra statsbudsjettet post 71. Klagen har vært til politisk behandling i 

Fylkesrådet i Nordland, og er oversendt til Riksantikvaren for endelig avgjørelse. 

 

Klagen er mottatt innen klagefristen og tas til behandling.   

 

Riksantikvaren har vurdert alle sider av saken og kommet til at Nordland 

fylkeskommunes vedtak opprettholdes. Klagen tas ikke til følge.  

 

Tilskudd fra statsbudsjettet post 71 

Målet med tilskuddsordningen fra statsbudsjettet post 71 er å bevare fredete kulturminner og 

kulturmiljø i privat eie, og bidra til at slike settes i stand etter antikvariske retningslinjer.  

 

Det er Nordland fylkeskommune som prioriterer tiltak og vurderer hva man ønsker å få ut av 

tilskuddsmidlene, som fordeles mellom fylkeskommunene av Riksantikvaren. 

 

Bakgrunn for saken 

Du søkte om tilskudd fra statsbudsjettet kapittel 1429 post 71 i Digisak 29. oktober 2021. 

Tilskuddet skulle brukes til sprinkling av Robertsensbrygga med tåkeanlegg, etablering av 

rømningsveier, utganger, forsterking av tak på skur, og montering av 3 glassdører fremfor porter 

i første etasje mot havna.  

 

http://www.riksantikvaren.no/
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Søknaden ble avslått av Nordland fylkeskommune i vedtak datert 6. juli 2021. Begrunnelsen for 

avslaget var at fylkeskommunen ikke var involvert før brannkonseptet ble utarbeidet og 

prosjektert, og at det ikke var tatt tilstrekkelig hensyn til kulturminneverdiene. 

Fylkeskommunen mente derfor at brannsikringsprosjektet ikke oppfylte kravene for å motta 

midler fra tilskuddsposten.  

 

Dere klaget på vedtaket i e-post 26. juli 2021. Nordland fylkeskommune behandlet klagen i 

Fylkesrådet 30. november 2021. Avslaget ble opprettholdt, og klagen oversendt til 

Riksantikvaren for endelig avgjørelse.  

 

Innholdet i klagen 

I klagen skriver dere at det allerede i 2012 ble avholdt en befaring og et møte, hvor både 

fylkeskommunen og kommunen ble involvert. I møtet informerte dere om deres ønsker for 

bevaring av bygget. Målet deres har vært å bevare mest mulig av det originale, men dette er ikke 

forenlig med kravene til blant annet brannsikring, parkering, energi og tilgjengelighet som 

stilles i byggteknisk forskrift (TEK 10/17). 

 

Dere påpeker at dere har samarbeidet både med Egil Murud og Jørn Holme for å komme frem 

til en akseptabel løsning, som både tar hensyn til opprinnelig materialbruk og uttrykk, og som 

tilfredsstiller de tekniske kravene. De fleste tiltakene, både de som er utført og de som er 

planlagt, er mindre, reversible tilpasninger. Bygget vil derfor enkelt kunne tilbakeføres til det 

opprinnelige på et senere tidspunkt.    

 

Fylkeskommunens vurdering  

Robertsensbrygga fikk i 2016 et tilskudd på 498 000,- kroner fra statsbudsjettet post 71. 

Brannsikring var en del av søknaden, men dette ble tatt ut før tilskuddet ble innvilget. Ifølge 

fylkeskommunen har det ikke vært noen kommunikasjon om brannsikring mellom tiltakshaver 

og fylkeskommunen etter dette tidspunktet.  

 

Fylkeskommunen mener at brannkonseptet, slik det foreligger, er utført med bakgrunn i at det 

skal tilfredsstille kravene i plan- og bygningsloven og TEK 17, og at det ikke er tatt tilstrekkelig 

hensyn til de kulturhistoriske verdiene i bygningen. Alternative løsninger er heller ikke vurdert. 

Etter fylkeskommunens oppfatning, tilfredsstiller ikke prosjektet kravene til å få midler fra 

tilskuddsposten. Når det gjelder resterende del av søknaden, anser fylkeskommunen tiltakene 

for å være tekniske oppgraderinger som faller utenfor tilskuddsordningen. 
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Riksantikvarens vurdering 

Tilskudd fra post 71 kan benyttes til istandsettings- og vedlikeholdstiltak av kulturminner og 

kulturmiljø. Tilskudd skal dekke merkostnader, helt eller delvis, som følger av krav til 

antikvarisk utførelse ved sikring, istandsetting og vedlikehold. Det kan gis midler til 

brannsikring fra posten. Det er en forutsetning at tiltakene gjennomføres på kulturminnets 

premisser.  

 

Det er positivt at dere er opptatt av de unike kvalitetene i bygget og ønsker å beholde så mye 

som mulig av det opprinnelige materialet og uttrykket. Det er positivt at dere har hatt dialog 

med fagfolk, men det er ikke tilstrekkelig med uformell kontakt i utarbeidelsen av 

brannsikringsplanen.  

 

Når det gjelder resterende tiltak, slutter vi oss til fylkeskommunens vurdering av at dette er 

tekniske oppgraderinger som faller utenfor formålet med tilskuddsposten.  

 

Fylkeskommunen inviterer til videre dialog med sikte på å komme frem til en god løsning, som 

både ivaretar kulturminneverdiene og behovet for brannsikring. Vi anbefaler at dere følger opp 

denne dialogen.  

 

Konklusjon 

Riksantikvaren har gjennomgått og vurdert alle sider av saken og har etter en 

samlet vurdering kommet til at Nordland fylkeskommunes vedtak opprettholdes. 

Klagen tas ikke til følge.  

 

Avgjørelsen er endelig og kan ikke klages på, jf. forvaltningsloven § 28. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Anne-Judith Munthe-Kaas  

avdelingsdirektør 

leder Juridisk seksjon 

Elisabeth Nordling 

seniorrådgiver 

 

 

   

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift 
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Kopi til: Nordland fylkeskommune, Postboks 1485Fylkeshuset, 8048 BODØ 

 

 


