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Kulturminnerådet  

 
 
Tidspunkt: onsdag 29.januar 2014, kl.19.00-21.00 
Sted: Øvre Eiker Rådhus (møterom Lempäälä)  
Møtedeltakere: Nils Petter Hobbelstad, Åmund Tonna, Stein Andersen, Eldar Steen og 
Ellen Pauline Steen 
Forfall: Brit Grønli  
Møteleder: Nils Petter Hobbelstad 
Referent: Bent Ek 
 
 
 
Saksliste:  

 
1. Godkjenning av saksliste og referat fra forrige møte. 
Elin Evenrud var ikke til stede. Ellers ble referatet fra møtet 4/12 godkjent uten merknader.  
 
2. Kulturminnerådets årsrapport 2013 
Et utkast til årsrapport var sendt ut sammen med innkallingen. Her var årstallet i overskriften feil. 
For øvrig ble rapporten godkjent uten endringer. 
 
3. Kulturminnerådets årsplan 2014 
En forenklet utgave av årsplanen var sendt ut sammen med innkallingen. Dato for møtet i juni 
rettes fra 2/6 til 4/6. 
 
4. Reguleringsplan for Loesmoveien, øvre del 
Planavdelingen i Øvre Eiker kommune v/Anders Stenshorne hadde invitert Kulturminnerådet til å 
uttale seg om forslaget til detaljregulering av den øvre delen av Loesmoveien. Ingen kjente til at 
det er verneverdige kulturminner i dette området, og kulturminnerådet har derfor ingen 
bemerkninger til reguleringsplanen. 
 
5. Reguleringsplan for nytt sprengstofflager 
Rambøll har sendt varsel om oppstart av detaljregulering for nytt sprengstofflager for Austin 
Norge AS. Knivedalen i Øvre Eiker er ett av alternativene som det er aktuelt å utrede. 
Kulturminnerådet er kjent med at det ble oppdaget hulveier i dette området i forbindelse med 
arealplanen for pukkverket som ligger like ved. Dessuten er det nevnt flere kulturminner i boka 
"Glimt fra Østsida", men disse ligger neppe innenfor det området som det er aktuelt å utrede. 
Kulturminnerådet konkluderte med at eventuelle kulturminner vil bli registrert i forbindelse med 
fylkesarkeologenes undersøkelser og har for øvrig ingen bemerkninger til at dette området 
utredes nærmere.  



 
Orienteringssaker: 

a. Orienteringen om oppfølging av saker fra tidligere møter ble tatt til etterretning. 
b. Det er foreløpig ikke satt opp budsjett for kulturminnevern i 2014. 
c. En rapport fra Jon Skeie om bygdebokprosjektet, samt avtale rundt ferdigstillelse av 

manuskriptet var sendt ut sammen med innkallingen. Rådet tok dette til etterretning, men 
er bekymret over framdriften. Det ble foreslått å gjøre et nytt forsøk på å koble inn 
lesergruppa gjennom å stille mer konkrete spørsmål. 

d. Nils Petter orienterer om kontakt med Frode Bolstad angående brannsikkerheten i Gamle-
Hokksund/Dynge. Det ble foreslått å sende en formell henvendelse til kommunen og stille 
spørsmål om hvilke konkrete tiltak som er aktuelle. Termografering, som er tatt i bruk på 
Fossesholm, ble nevnt som et godt alternativ. Nils Petter og Bent påtok seg å følge opp 
denne saken. 

e. Nils Petter orienterte om at han som leder for Kulturminnerådet er invitert til utdelingen 
av kommunens kulturpris, men at dette kolliderer med kommunens og Historielagets 
arrangement i forbindelse med Grunnlovsjubileet, der Karsten Alnæs er gjest. Han foreslo 
å sende et brev til kultursjefen og beklage at det har oppstått en slik kollisjon. 
Kulturminnerådet ga tilslutning til dette.   


