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Begrenset høring - forslag om fredning av kulturmiljø i Henningsvær 
- Vågan kommune - Nordland 
 

Vi viser til brev fra NVE datert 25.2.2022 som har gått i kopi til Elmea AS, Olje- og 

energidepartementet og Statnett SF. NVE viser til at det innenfor fredningsområdet ligger en 

sjøkabel fra transformatorstasjonen utenfor fredningsområdet, og inn til Finnholmen, som 

ligger innenfor.  

 

Vi viser også til telefonsamtale om saken i dag.  

NVE ber i sin høringsmerknad om «at Statnett SF og Elmea AS blir inkludert i adresselisten, slik 

at de får muligheten til å uttale seg om hvorvidt fredningsforslaget kommer i konflikt med 

eksisterende eller fremtidige prosjekter. Det er spesielt viktig at områdekonsesjonær uttaler seg 

om aktuelle planer. Vi ber Elmea AS uttale seg om foreslåtte verneforskrift har nødvendige 

bestemmelser ifb. sjøkabelen». 

 

Riksantikvaren gir med dette Elmea AS og Statnett SF frist til 16. mars 2022 til å gi 

en uttale til den foreslåtte fredningen. 

 

Bakgrunn for vurderingen om høring 
Elmea AS og Statnett SF har ikke tidligere mottatt høringsbrevene. Riksantikvaren vurderer at 

begge instanser gjennom sin relasjon til henholdsvis Vågan kommune og Olje- og 

energidirektoratet, som begge har vært høringsinstanser, har hatt anledning til å gi sin uttale i 

saken.  
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Riksantikvaren er opptatt av å få saken så godt opplyst som mulig, og oversender likevel saken 

på en begrenset høring. Fordi vi selv vurderer at det er få, om noen, konflikter knyttet til 

sjøkabelen, i tillegg til at det ikke tidligere er kommet inn innspill ved de aktuelle høringer, gis 

det en frist på to uker til å gi en merknad. 

 

Høringsgrunnlaget 
Vedlagt er forslag om forskrift til fredning, høringsmerknaden fra NVE og kopi av sentral 

høring. Ytterlig informasjon om fredningen ligger på www.ra.no/henningsvaer 

 

NVE ber om at Elmea AS og Statnett SF vurderer om forskriften har nødvendige bestemmelser 

ifb. sjøkabelen. Riksantikvaren viser her til fredningens formål § 1 som sier: 

 

«Fredningen skal opprettholde og videreutvikle Henningsvær som et levende sted med boliger, fiske, 
handel og annen næringsvirksomhet.   
     

Fredningen skal ikke være til hinder for:   
a. at utviklingsrommet for næringsvirksomhet opprettholdes med grunnlag i     

       etablerte miljø og kulturhistoriske verdier»  
 

Fredningens formål er tolkningsgrunnlag for bestemmelsene.  

 

Av relevante bestemmelser viser vi til fredningsforskriftens § 4 Dispensasjon. Riksantikvaren 

ber Elmea AS og Statnett SF særlig merke seg dispensasjonsbestemmelse § 4 e, g og h. Vi viser 

videre til § 5 Tiltak i nødsituasjoner, og § 6 Tiltak som ikke krever dispensasjon, bokstav d. 

 

Kontakt oss ved spørsmål 
Ved spørsmål om høringen ber vi om at dere tar kontakt med Jorun Hals på jorhal@ra.no eller 

982 02 810 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Hanna Kosonen Geiran  

Skriv inn leders tittel    
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Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift 

 

 

Vedlegg: 

Fredningsforskrift med kart 

NVEs høringsmerknad 

Sentral høring    

 

Kopi til: NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstua, 0301 

Oslo/ Olje- og energidepartementet, Postboks 8148 Dep, 0033 OSLO/ Klima- og 

miljødepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 OSLO 
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Mottaker Kontaktperson Adresse Post 
Statnett            Pb 4904 Nydalen 0423 OSLO 
Elmea AS            Postboks 800 8305 SVOLVÆR 
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