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Saksliste:  

 
1. Godkjenning av dagsorden og referat 
Referatet fra møtet 31/10 ble godkjent uten merknader.  
 
2. Orientering om oppfølging og budsjettstatus 

a. En oversikt over oppfølging av saker fra tidligere møter var sendt ut sammen med 
innkallingen og ble tatt til etterretning. Det tas til etterretning at Fylket ønsker mer 
kulturminneskilting i Gamle-Hokksund og Dynge. Dette tas opp i forbindelse med den 
generell diskusjonen om Kulturminneløyper som det er lagt opp til neste år. Det var 
skuffelse over manglende framdrift når det gjaldt handlingsplanen for kulturminner for 
barn og unge. Dersom vi ikke blir innkalt til styringsgruppa i DKS og/eller rektormøte 
innen neste møte i Kulturminnerådet, bør det likevel legges fram et  utkast som kan 
behandles, selv om dette blir mindre omfattende enn vi hadde tenkt i forhold til 
skolesektoren. Handlingsplanen skal revideres årlig og kan utvides etter hvert.  

b. Budsjettstatus var sendt ut sammen med innkallingen og ble tatt til etterretning. 
 
3. Monter til Fiskumøksa 
Det er utbetalt kr.5000,- i forskudd til Tormod Solløs. Solløs har sendt Kulturminnerådet et brev 
der han antyder at en monter vil koste mer enn 9000,- kr, som han først antydet. Det var enighet 
om at Solløs må informeres om den økonomiske rammen på 13.000 kr,-, og at han ikke må gå ut 
over den.  
 
4. Reguleringsplan for Gamle Ringeriksvei 427 
Fra Nils Tveit AS har vi mottatt varsel om igangsetting av regulering. Planen vil berøre stien 
mellom Kverk og Hellefoss langs Drammenselva og det gamle småbruket Skar (gbnr.92/2). 
 



Det var enighet om at framkommelighet på stien må ivaretas, og at heller ikke den estetiske 
opplevelsen av det viktige kulturlandskapet langs Drammenselva må forringes. Et eventuelt 
gjerde mot næringsvirksomheten bør legges så langt unna at det ikke er synlig fra elvestien. Det 
er også ønskelig at verneverdien av bebyggelsen på gbnr.92/2 blir vurdert. 
 
5. Reguleringsplan for fortau langs Semsmoveien 
Fra Rambøll AS har vi mottatt varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for fortau 
langs Semsmoveien. Kulturminnerådet kan ikke se at dette berører verneverdige kulturminner og 
har derfor ingen innspill til saken. 
 
6. Reguleringsplan for Sundmoen 
Fra Nils Tveit AS har vi mottatt varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for en del 
av Sundmoen. Kulturminnerådet kan ikke se at dette berører verneverdige kulturminner og har 
derfor ingen innspill til saken. 
 
7. Årsplan 2013 
Et utkast til årsplan var sendt ut sammen med innkallingen og ble vedtatt uten endringer.   
 
8. Orienteringssaker 

a. Bygdebokprosjektet: Et vellykket seminar med modell-leserne ble gjennomført 28/11. 
Bokkomiteen er innstilt på å gjennomføre en tilsvarende prosess i forbindelse med manus 
for resten av boka. 

b. Kommunearkivene er nå overført fra Interkommunalt Arkiv på Kongsberg til ForvaltningSenteret 
AS på Notodden. Se www.forvaltningsenteret.no. 

c. Nils Petter representerte Kulturminnerådet da den gamle empiredøra som ble reddet fra brannen i 
Braathengården i Gamle-Hokksund ble satt inn i det nye bygget som er satt opp på samme tomt.  

 
9. Madseberget 
Øvre Eiker kommune v/Kulturkontoret har nylig leid bort den verneverdige bygningen 
”Madseberget” i Vestfossen, og de nye leietakerne ønsker å male innvendig samt skifte ut den 
gamle vedkomfyren med en ny. Kulturminnerådet er bedt om å vurdere saken, og møtet ble 
derfor avsluttet med en befaring på Madseberget.  
Det var enighet om at vedkomfyren som står i huset absolutt bør beholdes. Den kan settes i stand, 
og det blir neppe dyrere enn å kjøpe en ny ovn. Komfyr og pipe må selvsagt godkjennes av 
feiervesenet. Når det gjelder maling innvendig, bør det gjøres med samme farge og malingstype 
som er brukt tidligere, siden det er valgt å bruke farger som er typiske for denne tidsepoken. 


