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Dagsorden  
 
1. Godkjenning av dagsorden  
Dagsorden ble godkjent uten merknader. 
 
2. Godkjenning av årsmøtereferat 
Referatet fra årsmøtet 19/4-2016 ble godkjent. Det ble kommentert at de som skal godkjenne 
årsmøtereferatet bør velges av årsmøtet. Denne praksisen innføres fra og med neste årsmøte. 
 
3. Godkjenning av referat fra informasjonsmøte 
Et referat fra informasjonsmøte med grunneierne 18/4-2016 var sendt ut. Nils Petter kommenterte at 
dette møtet ikke hadde innfridd forventningene. Han har hatt mange telefoner fra bekymrede 
grunneiere både i forkant og etterkant. Han etterlyste bedre orientering fra både fylkeskommunen og 
kommunen (planavdelingen) om hvilke konkrete konsekvenser slike hensynssoner vil få for 
grunneierne. Det var enighet om at samarbeid og medvirkning fra grunneierne er viktig for å skape 
tillit – dette ble også etterlyst i presentasjonen av “Buskerudmodellen”.  Det ble bestemt å be om et 
møte med arbeidsgruppa for kommunedelplanen der dette kan tas opp. Nils Petter sender brev på 
vegne av kulturminnerådet, men medlemmene konsulteres på e-post før det sendes.  
 
4. Møteform 
Det ble fastslått at bare fire av ni innkalte medlemmer møtte, og at to av de frammøtte var 
varamedlemmer. Bare én av dem som ikke møtte hadde meldt forfall. Retningslinjer for dette bør 
fastsettes av årsmøtet – varamedlemmene møter fast, men har kun stemmerett ved forfall i styret.  
 
5. Årsplan for 2016/2017 
Utkastet til årsplan med møtedatoer ble vedtatt uten endringer og legges ved referatet. 
 



6. Kulturminnedagene 
Norges Kulturvernforbund hadde sendt ut invitasjon til deltakelse på Kulturminnedagene 2016 (10/9-
18/9). Dette videreformidles til lokale arrangører som kan ha aktuelle arrangementer i denne 
perioden.  
 
7. Søknad fra Eiker Historielag 
Historielaget søker om økonomisk støtte til gjenreisning av Thomasgården (sagfogdgården) i 
Vestfossen, i første omgang til en datering av bygningen. Kulturminnerådet mener at dette er et 
interessant prosjekt som det kan være aktuelt å støtte, men det ble etterlyst et budsjett for hele 
prosjektet, samt planer for bruk av bygningen. Det anbefales også å ta kontakt med Vestfossen 
grendeutvalg.  
 
8. Søknad fra Eikertun 
Eikertun søker om samarbeid rundt etablering av virtuelle sykkelløyper. Kulturminnerådet synes at 
dette er et positivt tiltak og vil gjerne bistå slik det bes om i søknaden. Eikertun bes om å sende over 
de planlagte løypene. 
 
9. Orienteringssaker 
a. Kulturvernavdelingens presentasjon av “Buskerudmodellen”. Dette er en oppdatert versjon av 
fylkeskommunens politikk med hensyn til kommunedelplaner for kulturminner og kulturmiljøer. Det 
ble kommentert at forutsigbarhet er svært viktig også for grunneiere, ikke bare for planleggere og 
utbyggere. Grunneierne bør være representert i referansegruppa. Det var enighet om at det er positivt 
at fylkeskommunen nå anbefaler en plan med uten juridisk bindende bestemmelser. 
b. Rapporten fra de arkeologiske undersøkelsene ved Øvre Hoen grustak var sendt. Kulturminnerådet 
tar denne til etterretning og konstaterte at det var gjort mange interessante funn. 
c. Norsk Kulturminnefond var på befaring på Berg (gbnr.61/11) for å se på den gamle 
hovedbygningen der. De synes bygningen var svært interessant og er innstilt på å bidra til en 
istandsetting. Eieren, John Arne Berg, var til stede og er positiv til et samarbeid med 
Kulturminnefondet. Kulturminnerådet synes at dette er svært positivt. 
d. Nils Petter orienterte fra et informasjonsmøte om kommunereformen. Kulturminnerådet mener at 
det er vanskelig å se for seg et kulturminneråd i sin nåværende form i en storkommune. 
Lokalkunnskap er vesentlig, og det vil trolig bli vanskeligere å få til deltakelse fra frivillig sektor.     
e. Det ble gitt en kort presentasjon av Eiker Arkivs nye nettsted med nettsider for Øvre Eiker 
Kulturminneråd. Det var enighet om å legge ut informasjon om søknadsmuligheter slik at søknader 
kommer inn før neste møte i Kulturminnerådet. 


