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Vefsn kommune viser til oversendt forslag til revisjon av NB! – registerets 
kulturmiljøer i Nordland fylke og har følgende merknader til revisjonsforslaget: 
 
1. Mosjøen Byparken – foreslått tatt ut av NB! – registeret 

Kommunen synes det er uheldig at Byparkens fredningsstatus medfører at 
området ikke lenger skal være i registeret.  
Angivelsen av arealet i NB! -registeret har en større utstrekning enn det arealet 
som er fredet og indikerer en oppmerksomhet også hva angår fasader mot 
byparken i tilliggende kvartaler. Dette kommuniserer at kulturmiljøenes kvalitet og 
opplevelsesverdi henger sammen med områdene rundt – det være seg 
landskapsrommet eller det bygde miljø. Kommunens ønske er derfor at byparken i 
Mosjøen fremdeles skal være registrert i NB! –registeret, med den utstrekning vi 
finner i registeret i dag. 

 
2. Mosjøen Sjøgata – foreslått endret avgrensning og faglige råd for forvaltning 

Riksantikvaren som faginstans innenfor kulturminner og kulturmiljø mener at de 
nye områdene som er foreslått henger naturlig sammen med allerede registrert 
område. Kommunen synes markert grense i nord virker noe tilfeldig, og ber 
Riksantikvaren se til at hele bygninger og eiendommer tilhørende Skjervgata ved 
kulturhuset, kommer med. Kommunen mener også bygningen Skjervgata 23 har 
en typologi og historie som gjør at den bør vurderes inn i NB! -registeret. 
Kommunen sier seg for øvrig enig i Riksantikvarens forslag til ny avgrensning i 
temakartet. 
Foreslåtte faglige råd for forvaltning av Sjøgata-området tar i stor grad opp 
forhold gjeldende reguleringsplan allerede har fokus på, men vil være verdifulle 
føringer og retningslinjer hva angår både detaljgrad og tematikk. For øvrig ingen 
kommentar.  
 
Registeret holder seg innen for opprinnelige lilla linjer. Jfr. kart side 68. 
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Behandling: 
Formannskapet behandling 
 
Torbjørn Os tok opp rådmannens forslag til vedtak. 
 
1. Innstilling 

Votering 
Votering startet: 13.04.2021 12:49:59 og avsluttet: 13.04.2021 12:50:59 
Totalt 1 stemme for, 8 stemmer mot. 
Stemte for partier: R (1 stemme) 
Stemte mot partier: AP (3 stemmer), SP (3 stemmer), H (1 stemme), FrP (1 stemme) 
Stemte for personer: Torbjørn Os (R) 
Stemte mot personer: Rune Krutå (AP), Jørn Clausen (H), Kjartan Zahl (AP), Berit Hundåla (SP), Hilde-
Marie T Rosvold (AP), Trond Nordås Bjørkås (SP), Bjørn Larsen (FrP), Magnus Myrvoll (SP) 

Tilleggsforslag Fra Bjørn Larsen (FrP) 
 
Rådmannens forslag med følgende endring:  
Registeret holder seg innen for opprinnelige lilla linjer. Jfr. kart side 68. 
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Votering 
Votering startet: 13.04.2021 12:49:59 og avsluttet: 13.04.2021 12:50:59 
Totalt 8 stemmer for, 1 stemme mot. 
Stemte for partier: AP (3 stemmer), SP (3 stemmer), H (1 stemme), FrP (1 stemme) 
Stemte mot partier: R (1 stemme) 
Stemte for personer: Rune Krutå (AP), Jørn Clausen (H), Kjartan Zahl (AP), Berit Hundåla (SP), Hilde-
Marie T Rosvold (AP), Trond Nordås Bjørkås (SP), Bjørn Larsen (FrP), Magnus Myrvoll (SP) 
Stemte mot personer: Torbjørn Os (R) 
 


