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01

Presentasjon av deltakere i møtet og roller i prosjektet

02

Geir Davidsen gjennomgikk hovedkonklusjoner i rapport fra
arkeologiske registreringer i forbindelse med The Whale
• Det er betydelig og alvorlig konflikt mellom registrert
automatisk fredet kulturminne/ gårdshaug og planlagt
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tiltak; største motsetning Nordland Fylkeskommune
har opplevd noensinne
4,7 daa av gårdshaugen inngår i planområdet, og 3,3
daa påvirkes av planlagt bygg
Det må utarbeides konsekvensutredning hvor grad av
påvirkning/ utilbørlig skjemming vurderes, og hvor
minst ett alternativ tar utgangspunkt i å bevare alle/
mest mulig av kulturminnene
Dersom det skal bygges på denne tomta vil det
uansett kreve dispensasjon fra kulturminneloven, i en
eller annen grad. Reguleringsplanen behandles som
dispensasjon, og vilkår tas inn som bestemmelser.
Det kan ikke gis forhåndsbehandling av
dispensasjonssøknad, men det kan gis noen foreløpige
faglige vurderinger i samråd med Tromsø Museum.
Fylkeskommunen kan bistå med kunnskap i den
videre prosessen i forhold til kulturminner
Det vil bli kostbart å gjennomføre en evt. utgraving.
Fylkeskommunen ber Tromsø Museum om å gjøre et
grovt kostnadsoverslag, slik at man kan vurdere om
dette i det hele tatt er realistisk.
Kulturminnefaglig sett vurderes det som best at
gårdshaugen får ligge uberørt, men det kan også være
vitenskapelig verdi i å grave den ut.
Det bør vurderes om prosjektet kan bearbeides slik at
kulturminnet blir minst mulig berørt

03
Innspill fra Asplan Viak AS
•

04

05

Det ligger et stort potensial i å grave ut deler av
gårdshaugen, og synliggjøre dette viktige
kulturminnet gjennom det nye opplevelsessenteret.
Dette kan gjøres både gjennom utstillinger og ved at
man i overgang gårdshaug/ bygg viser et tverrsnitt av
haugen. Dette er drøftet med arkitekten, som var
positiv til et slikt grep.
Innspill fra The Whale
• Erfaring fra tidligere utbygging på gårdshaugen er at
Riksantikvaren var positiv til nyetablert bebyggelse så
lenge man ikke fant ekstremt viktige enkeltobjekter
på den konkrete tomta. Dette bør derfor være løsbart.
• The Whale skal vurdere om det er mulig å gjøre
justeringer av prosjektet.
Innspill fra Andøy kommune
• Svært synd at man har endt opp i denne situasjonen,
da det er et sterkt ønske om å få etablert «The
Whale» på Andenes
• Enig med Asplan Viak AS at man bør prøve å integrere
kulturminnet i anlegget
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Kunnskapsgrunnlaget har vært for dårlig. Det var
overraskende for Andøy kommune at gårdshaugen
strekker seg vest for jernbanelinja, og innenfor
regulert industriområde, som i en årrekke har vært i
bruk til tankanlegg. Kommunen har i prosessen gitt
signaler om at avgrening av gårdshaugen var avklart,
og beklager dette.
• Problematisk hvis dette medfører stopp av utbygging
av Andenes, hvor det er behov for utvikling
• Utfordrer fylkeskommunen på å gi mer konkrete
tilbakemeldinger på faglig holdning til framtidig
dispensasjonssøknad.
Konklusjon
• Fylkeskommunen ber Tromsø Museum utarbeide et
overordnet kostnadsoverslag på utgraving av
området, samt faglige vurderinger av en eventuell
dispensasjonssøknad
• The Whale gjør en vurdering av mulig justering av
prosjektet for å minimalisere konflikt
• Vi tar et nytt møte så snart Fylkeskommunen har fått
tilbakemelding fra Tromsø Museum
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