
 

Øvre Eiker Kulturminneråd 
 
 
Tidspunkt: onsdag 23. april 2014, kl.19.00-21.00 
Sted: Øvre Eiker Rådhus (møterom Lempäälä)  
Møtedeltakere: Nils Petter Hobbelstad, Åmund Tonna, Brit Grønli, Stein Andersen, Elin 
Evenrud og Eldar Steen 
Forfall: Ellen Pauline Steen 
Møteleder: Nils Petter Hobbelstad 
Referent: Bent Ek 
 
 
Saksliste:  

 
1. Godkjenning av dagsorden og referat 
Referat fra møtet 12/3 ble godkjent uten merknader. 
 
2. Disponering av midler  
Kulturminnerådet disponerer også i år 30.000,- kroner, som kan deles ut til prosjektsøknader som 
har kommet inn til kommunen eller bevilges til andre prosjekter der kulturminnerådet er 
involvert. Åmund Tonna deltok ikke i behandlingen av saken, siden han er medlem av Skotselv 
grendeutvalg, som var en av søkerne. Det ble vedtatt å disponere dette på følgende måte: 

• kr.2.700,- til vedlikehold av kulturminnetavler 
• kr.10.000,- til Skotselv grendeutvalgs lokalhistorisk arbeid 
• kr.10.000,- til Langgården bolig sameies restaureringsprosjekt 
• kr.2.000,- til Trine Berggaards utgivelse av diktsamling skrevet av Eivind Warlo   
• kr.5.300,- blir foreløpig stående udisponert 

Et forslag fra Eldar Steen om å bevilge kr.2.000,- til Bengt-Arne Røines bokutgivelse ble 
nedstemt mot 1 stemme. Det ble enstemmig vedtatt å ikke bevilge penger til kulturminnetavler i 
området Stryken/Raset ved Hokksund. 
 
3. Tekst til kulturminnetavler på Haug kirkegård 
Et forslag til tre kulturminnetavler i området rundt Haug kirke og jernalderboplassen ble 
behandlet, og det ble foretatt enkelte justeringer av tekst og utforming. Det ble bestemt å sende 
forslaget over til Hokksund Rotary, som tidligere er utpekt som samarbeidspartner i dette 
prosjektet,  
 
 
 



4. Buskeruds viktigste kulturmiljøer – innspill til fylkeskommunal kulturminneplan 
Buskerud Fylkeskommune har invitert Øvre Eiker kommune til å komme med kandidater til 
kulturmiljøer som det er aktuelt å vurdere å verne i fylkets kulturminneplan. Kultursjefen ønsker 
innspill fra Kulturminnerådet, og de ble vedtatt å foreslå områdene Gamle-Hokksund/Dynge, 
Fosshaugen, Vesle-Sverige og Hakavik. 
 
5. Forslag til lokal forskrift for tilsyn med bygninger 
Et forslag til lokal forskrift for brann- og eksplosjonsvern er lagt ut til høring, med svarfrist 1/8. 
Kulturminnerådet er glade for dette tiltaket og har ingen bemerkninger til forslaget.  
 
6. Reguleringsplan for Gartneriveien 2, Loesmoen 
Detaljplanen er lagt ut til høring, med svarfrist 5/5. Kulturminnerådet har ikke kjennskap til 
verneverdige kulturminner i dette området og har derfor ingen bemerkninger til planforslaget. 
 
7. Reguleringsplan for Harakollen 
Detaljplan for felt B7-B15 er lagt ut til høring med svarfrist 5/5. Nils Petter orienterte om 
kontakten han har hatt med utbyggerne for å sikre at gamle veifar og andre kulturminner blir 
bevart. Kulturminnerådet har ingen bemerkninger til planforslaget, men understreker at det er 
viktig at planene overholdes i dette området.. 
 
8. Reguleringsplan for Sundmoen Næringsområde. 
Forslag til endring i reguleringsplanen er lagt ut til offentlig ettersyn, med svarfrist 12/5 . 
Kulturminnerådet mener at den gamle, smalsporede traseen for Kongsbergbanen har en viss verdi 
som kulturminne og oppfordrer til at det blir tatt hensyn til dette når det endelige planforslaget 
utarbeides. Eiker Arkiv bes om å dokumenterer området med foto. 
 
9. Reguleringsplan for Hakavik Motorbane 
Varsel om oppstart av planarbeid, med invitasjon om å komme med innspill og merknader innen 
16/5. Kulturminnerådet har ikke kjennskap til verneverdige kulturminner i dette området og har 
derfor ingen bemerkninger.  
 
10. Orienteringssaker: 
a. En oversikt over oppfølging av saker fra tidligere møter ble tatt til etterretning. 
b. En oversikt over budsjett og økonomi ble tatt til etterretning. 
c. Invitasjon til fagseminar om gravminner i Hurum 30/4. Eldar og Bent deltar på dette. 
d. Invitasjon til seminar om kultur og idrett på Heimtun 26/4. Nils Petter og Stein deltar på dette. 
e. Invitasjon til medvirkningsmøte for regional plan for kulturminner 8/5. Bent deltar på dette. 
f. Eldar orienterte om de gamle tapetene som settes opp i Dagligstua på Fossesholm. 


