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Tidspunkt: onsdag 12.mars 2014, kl.19.00-21.00 
Sted: Øvre Eiker Rådhus (møterom Lempäälä)  
Møtedeltakere: Nils Petter Hobbelstad, Åmund Tonna, Brit Grønli, Stein Andersen, Elin 
Evenrud, Eldar Steen og Ellen Pauline Steen 
Ingen forfall 
Møteleder: Nils Petter Hobbelstad 
Referent: Bent Ek 
 
 
Saksliste:  

 
1. Godkjenning av dagsorden og referat 
Referat fra møtet 29/1 ble godkjent uten merknader. 
 
2. Brannsikringstiltak i verneverdig tettbebyggelse 
Kommunen har satt i gang et arbeid med lokale forskrifter som blant annet har som hensikt å 
hindre brann i verneverdig tettbebyggelse. En orientering om prosjektet var sendt ut sammen med 
innkallingen. Kulturminnerådet synes at dette er et positivt tiltak og tar sikte på å komme med 
innspill når saken sendes ut på høring.  
 
3. Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 
Bent orienterte om arbeidet med dette, og et referat fra arbeidsgruppas møte 19.februar var sendt 
ut sammen med innkallingen. I forbindelse med anbudsgrunnlaget for fagrapport 2 (bygninger) 
blir Kulturminnerådet bedt om å samarbeide med grendeutvalgene om å foreslå hvilke bygninger 
som bør vurderes. Jørn Jensen og Ingvild Tjønneland fra Kulturvernavdelingen i 
fylkeskommunen kan stille på et møte/befaring med Kulturminnerådet for å diskutere kriteriene 
for hvilke bygninger som bør vurderes. Det tas sikte på å få til et slikt møte i perioden 24-
31.mars, og Bent innkaller til dette.   
Det blir oppstartmøte søndag 6.april i forbindelse med Riksantikvarens besøk, og 
Kulturminnerådet vil få invitasjon hit. Dette følges opp med lokale orienteringsmøter i samarbeid 
med grendeutvalgene, og det vil bli sendt ut beskjed om dette så snart datoene blir klare.  
Det ble en diskusjon rundt bevaring og skjøtsel av gravminner på kirkegårdene, og det var 
enighet om at dette er en gruppe av kulturminner som det er viktig å få med i planen. 
 
Orienteringssaker: 

a. En oversikt over oppfølging av saker fra tidligere møter ble tatt til etterretning. 
b. På kulturbudsjettet for 2014 er det avsatt 30.000 kroner som Kulturminnerådet disponerer. 

Det tas sikte på en fordeling av disse midlene på møtet 23.april. 



c. Invitasjon til Riksantikvarens Utviklingsnett 1.april om kulturminnevern i kommunene er 
sendt ut, og de som ønsker kan melde seg på individuelt. 

d. Program for Riksantikvarens besøk på Fossesholm 6.april. Dette arrangementet blir også 
offisiell oppstart på arbeidet med kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer. 

e. Invitasjon til Nettverksmøte for privatarkivet i Buskerud og Vestfold 26.mai. De som 
ønsker å delta her sender påmelding selv. 

f. Foreløpig utkast til program for årets middelalderdager på Fiskum 25.-29.juli. 
g. Rapporten fra de arkeologiske utgravningene på Fiskum prestegård. 
h. Ideen om å starte et ”kulturminnelag” ble luftet. Saken tas opp på et seinere møte. 


