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Ad SEFRAK
SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre
kulturminner. Det rare namnet er opprinnelig ei forkorting for
SEkretariatel Fo. Registrering Av faste Kulturminne i Norge, som var det
organet som starta prosjektet. Ansvaret foa registeret er senere overtatt
av Riksantikvaren.
SEFMK va. bygt opp gjennom et stoft anlagt feltarberd i årene 1975
1995. l'4ange tusen registratorer samla da inn opplysninge. om alle
bygn:nger fra før år 1900 i Norge. I deler av landet var grensa for
registrering sett noe lenger fram itid, f.eks valgte en å registrere alt som
var fra før 1945 i Finnmark. ivled til a.beidet hørte også kaftfesting,
oppmålin9 og fotografering av objektene. I alt er det regist.ert ca 515.000
objekt iSFFRAK, av de er i underkant av 375.000 bygninger som
fremdeles står. Resten eT ruiner, andre minne enn hus eller objekt som er
biitc borte etter at de vart reqistrerte.
Formålet med SEFMK er først og fremst et generelt kulturhistorisk
register som kanskje sæ.lig har verdi som kildemateriale for lokal histo.ie.
$4en det blir også nytta av forvallninga som et utgangspunkt for å finne
hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at ei bygning er registrert
; SEFMK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret
innebaerer heller ikke i seg selv spesielle .est.iksjoner for hva som kan
gjøres med et hus.

Skjemamaterialet etter registreringene er nå oppbevart hos de enkelte
fylkeskommunene, mens storparten av fotomaterialet finnes hos
Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana.
Harstad kommune har ikke noen planer for å scanne papirdokumentene
eller komplettere reqisteret på noen måte.

Ad arbeidet med sentrumsplanen
Det er ei utfordring å tilpasse de to prosessene, arkitektkonkurranse og
Kjøpesenter Nord-planene med hverandre.

I

kon kurranseprogrammet er det viktigste styringsdokumentet,
Kommuneplanens arealdel for Harstad kommune 2010 oq
Kommuneplanen med egne krefter laqt til grunn. I tillegg er Kulturminner
og kulturmiljøer i Harstad og Bjarkøy med oppdragsrapporten fra NIKU
11/2009 spesielt nevnt som g ru n n lagsdoku menter.

Når det gjelder Larsneset er administrasjonen i dialog med utbyggerne.
Det er jo et noe kreativt politisk vedtak i den forstand at utbyggerne har
fått fastsatt planprogrammet, men det forutsettes at tiltakshaver
samarbeider tett med rådmannen for å tilpasse planarbeidet. Det er

den 10 3 og 21 3
avholdt to møter eiter at planprogrammet ble fastsatt'
og neste møte er avtalt 2. mai.
NordRådmannen kan ikke på egen hånd gi signaler til Kjøpesenter
som
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foreslår i egen sak
Prosiektkoordineringa ivaretas så langt slik rådmannen
i da{ens møte om titLaksplan toT havna
Arne Johansen
råd man n

