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Saksliste:  

 
1. Godkjenning av dagsorden og referat 
Referat fra møtet 11/6 ble godkjent uten merknader. 
 
2. Regional plan for kulturminnevern 
Rådmannen ønsker at Kulturminnerådet uttaler seg om planprogrammet for Buskerud 
fylkeskommunes regionale kulturminneplan, som er sendt ut på høring. Rådets uttalelse legges 
ved når saken skal behandles politisk i Øvre Eiker kommune. 
 
Det var enighet om at det vil være positivt å få en helhetlig plan som omfatter de viktigste 
kulturminnene i fylket. Målsetningene i den regionale planen er helt på linje med intensjonene i 
Øvre Eiker kommunes egen kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, som er under 
utarbeidelse og planlagt ferdig innen 2017. 
 
En helhetlig regional plan, som omfatter alle typer kulturminner, vil kunne bidra ytterligere til å 
synliggjøre kulturarven og brukes som et redskap i det lokale kulturminnearbeidet.. Imidlertid 
understreker Kulturminnerådet viktigheten av at det i årene framover blir bevilget offentlige 
midler til kulturminnevernet, både til bevaring av kulturminnene og til formidling og 
holdningsskapende arbeid.  
 
De innspillene som Kulturminnerådet tidligere har vedtatt å sende over til fylkeskommunen, er 



tatt med på den vedlagte innspillslisten. Det var enighet om at flere kulturminner og kulturmiljøer 
enn dette bør vurderes i forbindelse med den regionale planen. I den forbindelse ble nevnt: 

• Hakavik kraftstasjon 

• Den gamle Kongsbergveien med steinbruer og skysstasjoner 

• Steinalderboplassen på Fiskum 

• Gamle steindemninger i vassdragene 

• Fiskum gamle kirke 

• Berg gård 
 
Kulturminnerådet ser gjerne at kommunestyret kommer med signaler om hvilke kulturminner og 
kulturmiljøer som er de viktigste på Øvre Eiker. Grendeutvalg og frivillige organisasjoner bør 
også inviteres til å komme med innspill. 
 
Stein og Brit kan delta på informasjonsmøtet 3/11. Bent ordner påmelding.  
 
Det var enighet om at det er behov for en strategi for det videre arbeidet med formidling av 
lokalhistorie og kulturminnevern. En brosjyre som kan deles ut til nye innbyggere i kommunen, 
samt etterutdanningskurs i lokalhistorie for lærere ble nevnt som konkrete tiltak som det kan 
arbeides med. Denne saken tas opp på neste møte.  
 
 
3. Pilegrimsled gjennom Øvre Eiker 
Bernt-Egil Tafjord har sendt over en mail med informasjon om planene for en pilegrimsled fra 
Vestfold til Oppland og noen tanker rundt dette. Det var enighet om at Kulturminnerådet ikke har 
mulighet til å engasjere seg sterkt i dette, men bør bidra med å videreformidle ideen kirken, 
menighetsrådene, grendeutvalgene og andre som kan være interesserte i et slikt prosjekt. Bent 
lager et utkast til brev som kan behandles på neste møte. 
 
 
4. Kulturminneskilting i Hakavika 
Hakavik Velforening har henvendt seg til Kulturminnerådet og ønsker et samarbeid om 
kulturminneskilting i Hakavika. Kulturminnerådet er positiv til dette, forutsatt at det kommunens 
kulturminnetavler brukes og at øvrig skilting er i samsvar med den nasjonale malen for skilting 
som er vedtatt av Friluftslivets Fellesorganisasjon. Dessuten ønsker Kulturminnerådet å 
godkjenne tekst og illustrasjoner. Det ble bevilget kr.5.000,- til dette fra årets budsjett. 
Bevilgning av midler til ytterligere 1-2 tavler vil bli tatt opp når kulturminnevernbudsjettet for 
2015 skal disponeres.   
 
 
5. Manglende kulturminnetavle ved Düvelgården 
Det forelå et revidert forslag til utforming, der det er tatt hensyn til innspillene fra Skotselv 
grendeutvalgs lokalhistoriske gruppe. Kulturminnerådet godkjente dette, under forutsetning av at 
det også godkjennes av Skotselv grendeutvalg.  
 
 
 



6. Tekst til kulturminnetavler i Stryken  
Øvre Eiker Diabetesforening ønsker å sette opp to kulturminnetavler langs turstien i Stryken. 
Foreningen dekker selv alle kostnader og vil stå for oppsetting og ettersyn. Et forslag til 
utforming ble godkjent, under forutsetning av at det også godkjennes av Øvre Eiker 
Diabetesforening. 
 
 
7. Detaljreguleringsplan for område på Strømbu (gbnr.92/61)  
Det er sendt ut varsel om oppstart av planarbeidet og Kulturminnerådet har anledning til å 
komme med innspill til den videre planprosessen. Kulturminnerådet kjenner ikke til at det er 
verneverdige kulturminner i dette området og har derfor ingen kommentarer til planen. 
 
 
8. Orienteringssaker: 

a. En oversikt over oppfølging av saker fra tidligere møter ble tatt til etterretning. 
b. En oversikt over den økonomiske situasjonen ble tatt til etterretning. 
c. Eierne av det tidligere Vestfossen kapell har fått et tilskudd på kr.367.500,- fra Norsk 

Kulturminnefond. Det var enighet om at dette er svært positivt. 
d. Riksantikvaren arrangerer Utviklingsnett om ”Kulturminnearbeid i kommunene” 29/10. 

Bent deltar på dette.  
e. Øvre Eiker Felleskirkelige Råd har tatt initiativ til å sette i gang et prosjekt for registrering 

av gravminner. Ellen og Bent orienterte kort fra møtet som ble avholdt om dette 14/10. 
Det var enighet om at dette er et positivt tiltak, og Kulturminnerådet vil gjerne bli holdt 
orientert om framdriften i prosjektet. 

f. Det har vært hærverk på den ene av de tre tavlene ved Bergsgruvene. Det var enighet om 
at dette bør repareres så snart som mulig ved hjelp av de midlene som er satt av til 
vedlikehold. Bent følger opp dette. 

 


