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Kommunestyret

Saksopplysninger/vurderinger
Planprogrammet for arbeidet med kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer ble vedtatt av 
kommunestyret 02.04.2014. Prosjektet har vært konsentrert om arbeidet med de tre fagrapportene 
som skal dannes grunnlag for selve planen. Dessuten har det vært lagt vekt på informasjon og 
medvirkning. 

Den arkeologiske fagrapporten (rapport 1) er utarbeidet av Buskerud fylkeskommune og forelå i 
desember 2015. Jo Sellæg ble engasjert i august i fjor for å utarbeide en fagrapport om bygninger 
fra nyere tid (rapport 2). Dessuten arbeider Eiker Arkiv med en rapport om andre kulturminner fra 
nyere tid (rapport 3). Begge disse rapportene vil foreligge i løpet av september 2016. Deretter vil 
arbeidsgruppa utarbeide et forslag til kommunedelplan, som skal være ferdig rundt årsskiftet 
2016/2017. Dette innebærer at prosjektet holder seg innenfor den oppsatte tidsrammen, slik at 
planen vil bli behandlet politisk i løpet av første halvår 2017.  

I planprogrammet legges det opp til en plan med juridisk bindende bestemmelser og retningslinjer 
knyttet til verneverdige kulturmiljøer. Samtidig legges det opp til utstrakt medvirkning fra 
innbyggerne, med Øvre Eiker Kulturminneråd og grendeutvalgene som bindeledd. Den 
arkeologiske fagrapporten, som er den ene av tre fagrapporter som skal danne grunnlag for planen, 
ble presentert på et åpent møte i april. Berørte grunneiere var spesielt invitert. På dette møtet kom 
det fram sterk skepsis mot en plan som inneholder juridiske bindende bestemmelser.

Kulturvernavdelingen i Buskerud fylkeskommune anbefalte opprinnelig en plan med juridisk 
bindende bestemmelser, men i et rundskriv til kommunene om “Buskerudmodellen” datert 
25.04.2016 skriver kulturvernavdelingen: ”Det vil i de fleste tilfeller være naturlig å lage tematisk plan 
for kulturminnetema – altså en plan uten juridisk bindende kartdel.”

På bakgrunn av dette har Kulturminnerådet, som er referansegruppe i prosjektet, tatt initiativ til å 
endre planprogrammet slik at sluttproduktet blir en tematisk kulturminneplan uten juridisk bindende 
kartdel.
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Rådmannens anbefaling
Planprogrammet endres slik at Øvre Eikers kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer blir 
tematisk kulturminneplan uten juridisk bindende kartdel.

Begrunnelse
En tematisk kulturminneplan ivaretar hovedintensjonene i Øvre Eikers kulturminnevernpolitikk og 
vil gi et godt grunnlag for dialog og samarbeid med grunneiere og andre berørte parter. Dette er 
også i tråd med Buskerud fylkeskommunes råd (“Buskerudmodellen”). Rådmannen vurderer at 
endringen ikke vil nedgradere arbeidet med å sikre kulturminnene i bygda vår. Kommunen har god 
erfaring med temaplaner fra andre områder, og disse gir gode grunnlag for å oppnå de målrettingene 
som kommunen har.


