
 

  

 

Kulturseksjonen Postadresse: Postboks 76, 3301 Hokksund Bankkonto: 8150 17 06019 

Kulturkontoret fagstab/rådgivere Telefon: 32 25 10 00 Bankkonto OCR: 8150 17 06000 

www.ovre-eiker.kommune.no E-post: post@oeiker.no Org. nr.: 954 597 482 

 

 

 
 
 

 

Referat fra informasjonsmøte for grunneiere 18.04.2016 i 
forbindelse med kommunedelplan for kulturminner og 
kulturmiljøer 
 

Tilstede:  Møtested: Møtedato 

Representanter for Øvre Eiker kommune   

Øvre Eiker Rådhus (Kantina) 

 

18.04.2016 Representanter for Øvre Eiker Kulturminneråd 

Representanter for grunneierorganisasjonene 

Berørte grunneiere 

 

 

 

 

 

32 grunneiere hadde møtt fram. Øvre Eiker Bondelag, Holtefjell Utmarkslag og 
Vestsiden Utmarkslag. Fra Øvre Eiker kommune deltok Liva Aronsen, Morten 
Garaas og Bent Ek og fra Buskerud fylkeskommune arkeolog Bernt-Egil Tafjord. 
Liva Aronsen orienterte om arbeidet med kommunedelplan for kulturminner og 
kulturmiljøer. Kommunen er innstilt på dialog og medvirkning fra grunneierne, slik 
det er lagt opp til i planprogrammet. 
 
Bernt-Egil Tafjord gjennomgikk den arkeologiske fagrapporten og presenterte kort 
de 14 kulturmiljøene som er foreslått som hensynssoner i kulturminneplanen. Han 
understreket at dette var et arkeologisk-faglig innspill og at det ikke er tatt 
standpunkt til hvilke områder som skal inn i kommunedelplanen eller hvor grensene 
skal trekkes. Det er heller ikke tatt noe standpunkt til hvilke vernebestemmelser som 
skal knyttes til hensynssonene, men det er ikke snakk om noen fredning av disse 
områdene. 
 
Flere av deltakerne var kritiske til prosessen og etterlyste klarere signaler om hva 
slag restriksjoner som var aktuelt i forbindelse med hensynssonene. Flere av 
deltakerne ga uttrykk for at de ikke ønsker kulturmiljøer etablert overhodet. Det ble 
også stilt spørsmål ved det faglige grunnlaget fro utvelgelse av kulturmiljøer og de 

Vår dato.: 18.05.2016 Deres referanse:  Vår saksbehandler: 

 Vår referanse: 2013/4964-  

15842/2016 

Bent Ek 



  

 

foreslåtte grensene. Det var frykt for restriksjoner på husbygging eller på 
landsbrukstiltak som for eksempel grøfting. Andre mente at restriksjoner på for 
eksempel jernbane og veiutbygging bør være akseptabelt. 
 
Representantene for kommune/fylkeskommune beklaget at de ikke kunne gi så klare 
signaler som det mange av møtedeltakerne etterlyste, i og med at spørsmålet om 
vernebestemmelser foreløpig ikke er diskutert i arbeidsgruppa for 
kommunedelplanen. De lovte imidlertid å legge fram de synspunktene som kom fram 
på møtet og komme tilbake med mer informasjon underveis i prosessen. 
 
De som var til stede skrev ned navn og e-postadresse og vil bli orientert om 
framdriften i arbeidet med kommunedelplanen. 
 

 

 

 

Med vennlig hilsen 
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