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Saksliste:  
 
1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 
Møteinnkalling og referatet fra møtet 18/2-2015 ble godkjent uten merknader. Tre nye saker ble 
satt på dagsorden i løpet av møtet. 
 
2. Kulturminneforum 
Kulturminneforum er flyttet til onsdag 29/4 for å unngå kollisjon med politiske møter. Kantina er 
ikke ledig, men møtet kan holdes i Festsalen. Rådmann Morten Lauvbu har sagt ja til å innlede 
om arbeidet med kommunedelplanen, og Ingvill Tjønneland fra Buskerud Fylkeskommune vil 
snakke om registrering av verneverdig bebyggelse. Bent orienterer om det frivillige 
registreringsarbeidet, og Nils Petter ønsker velkommen. Det blir servering av kaffe og kringle, og 
Brit hjelper til med det praktiske rundt dette. 
 
3. Fordeling av midler 2015 
Kulturminnerådets budsjett for 2015 er kr. 30.000,-. Det ble vedtatt følgende fordeling av disse 
midlene: 

• kr. 5.000,- til kulturminneskilting i Hakavik 

• kr. 8.600,- til istandsetting og beskyttelse av brønnen i Tregata 

• kr. 5.000,- til Eiker spellemannslags arbeid for ivaretakelse av tradisjonsmusikk 

• kr. 3.200,- til vedlikehold av kulturminnetavler 

• kr. 3.000,- til egne arrangementer og deltakelse på kurs/seminarer 

• kr. 5.200,- blir stående udisponert, men kan brukes til kulturminnetavle i Tregata dersom 
det ikke kommer inn nye søknader om midler i løpet av året. 



 
4. Kulturminnedagene 2015 
Kulturkontoret har oversendt informasjon om Kulturminnedagene 2015, som finner sted 12.-20. 
september. Helgen 12-13. september er det flere arrangement som kan markedsføres i forbindelse 
med Kulturminnedagene: Høstmarked i Skotselv, høstmarked på Fiskum og militærhistorisk dag 
på Fossesholm. Bent holder kontakt med arrangørene angående dette. Ingen kjente til andre 
aktuelle arrangementer i denne perioden, men det var enighet om at vi bør være åpne for ideer 
som kommer opp på Riksantikvarens Utviklingsnett 7.mai, og at dette eventuelt tas opp på neste 
møte. 
 
5. Ombygging av Dramdal skole 
Byggesaksavdelingen v/Anette Grasbekk hadde sendt over en søknad om ombygging av gamle 
Dramdal skole, samt Buskerud Fylkeskommunes uttalelse om bygningen. Hun ønsker en uttalelse 
fra Kulturminnerådet om saken. 
Etter en del diskusjon samlet rådet seg om følgende uttalelse: 
Kulturminnerådet mener at bygningen har en viss verneverdi, slik Buskerud fylkeskommune 
argumenterer for i sin uttalelse. Vi mener likevel at verneverdien ikke er så høy at det vil være 
riktig å nedlegge forbud mot den foreslåtte ombyggingen. Derimot foreslår vi at utbyggeren 
oppfordres til i størst mulig grad å ta hensyn til innspillene fra fylkeskommunen og til å bruke 
eldre fotografier som grunnlag for ombyggingen, slik utbyggeren selv åpner for i sitt brev. Et 
fotografi fra 1913 er tidligere oversendt fra Eiker Arkiv. 
 
6. Nedhogging av gamle trær ved Haug kirke 
Kulturminnerådet har fått et brev fra Per Aker vedrørende nedhogging av gamle trær ved Haug 
kirke. Etter en diskusjon rundt saken, ble det besluttet å sende følgende svar: 
Haug kirke er et fredet kulturminne, og både kirken og kirkegården faller derfor inn under 
Riksantikvarens ansvarsområde. Øvre Eiker Kulturminneråd har ingen myndighet på dette 
området og har heller ikke vært spurt om råd i saken. Vi er imidlertid kjent med at trærne ble 
fjernet fordi de var i ferd med å ødelegge både muren rundt kirkegården og enkelte av 
gravminnene, samt at lauv fra disse trærne bidro til soppangrep på kirketaket. Vi går ut ifra at 
menighetsrådet og/eller Øvre Eiker kirkelige fellesråd har innhentet de nødvendige tillatelsene 
fra Riksantikvaren og at fellingen av trærne har skjedd i samråd med Riksantikvarens 
ekspertise. 
Kulturminnerådet er enige i at kulturlandskapet rundt kirken har blitt forringet gjennom 
fellingen av disse trærne, men vi går ut ifra at Riksantikvaren har tatt hensyn til dette i sine 
vurderinger og at det var nødvendig å felle trærne av hensyn til andre kulturminner. 
Vi er helt enige i at det generelt er behov for planer som legger restriksjoner på inngrep i 
verneverdige kulturlandskap. Øvre Eiker kommune startet i fjor arbeidet med å lage en 
”kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer”, og denne planen vil også omfatte 
kulturlandskap. Kulturminnerådet fungerer som ressurs- referansegruppe i dette prosjektet, og 
vi tar gjerne imot innspill og forslag til kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap som bør 
få en vernestatus i forbindelse med denne planen. 
 
7. Kulturlandskapet rundt Haug kirke 
I forlengelsen av sak 6 oppsto det en diskusjon om kulturlandskapet rundt Haug kirke og planene 
om skulpturer i rundkjøringene ved Langebru og Sundmoen. Det ble besluttet å sende følgende 
henvendelse til Øvre Eiker kommune:  



Vedr. Kulturlandskapet rundt Haug kirke. Øvre Eiker kulturminneråd har i møte 15/4-2015 
drøftet kulturlandskapet rundt Haug kirke og den innvirkningen de planlagte skulpturene i 
rundkjøringene ved Langebru og Sundmoen vil ha på dette. Kulturminnerådet ønsker ikke å ta 
stilling til om det bør være kunst i disse rundkjøringene og hvordan disse kunstverkene skal 
utformes. Derimot har vi en klar oppfatning av hvordan de ikke bør utformes. Vi mener at de 
forslagene til skulpturer som har blitt presentert i media, ikke bør plasseres inn i 
kulturlandskapet rundt kirken. Høyden og størrelsen på disse skulpturene vil ødelegge utsikten 
mot kirken og kirkegården, som etter vår mening er ett av de mest verdifulle kulturlandskapene 
på Øvre Eiker. Området ligger dessuten sentralt plassert i kommunen, slik at dette er noe som 
vil berøre mange av innbyggerne. Vi ber derfor kommunen om å legge restriksjoner på 
størrelsen og høyde av eventuelle kunstverk som skal settes opp i de to nevnte rundkjøringene. 
Vi ber om at fagkomité og kommunestyre blir gjort kjent med innholdet i dette brevet i 
forbindelse med den politiske behandlingen av saken.   
 
8. Kulturminnevandring på By-og laksefestivalen 
Vi regner med at det også i år er aktuelt med en kulturminnevandring i forbindelse med 
laksefestivalen. En tur til kulturminnene i Harakollen boligfelt ble vurdert, men det ble bestemt å 
utsette dette til 2016, da anleggsarbeidet er gjort ferdig. Isteden legges det opp til en tur i Dynge 
og Vendelborg. 
 
9. Horneveien 
Det er bekymringsfullt at den gamle ferdselsveien over Horne er i ferd med å bli ødelagt og fylt 
igjen på flere steder. Det ble bestemt å invitere kulturvernavdelingen i Buskerud fylkeskommune 
påen befaring, samt å invitere landbrukssjefen i kommunen til neste møte i Kulturminnerådet for 
å diskutere hva som kan gjøres for å hindre at gamle ferdselsveier og andre kulturminner på 
landbrukseiendommer blir ødelagt. 
 
10. Orienteringssaker: 

a) En oppfølging av saker fra tidligere møter ble tatt til etterretning. 
b) Oversikt over økonomistatus ble tatt til etterretning. Det ble kommentert at utgiftene til en 

del kulturminnetavler som ikke er satt opp står oppført som "utbetalt" - dette skyldes at vi 
har et lager på cirka 10 tavler som er betalt, men som ikke er satt opp enda. 

c) Invitasjon til Riksantikvarens Utviklingsnett 23.april. Dette arrangeres i Stavanger og det 
er derfor ikke aktuelt for oss å delta. 

d) Invitasjon til Riksantikvarens Utviklingsnett 7.mai, med Kulturminnedagen 2015 som 
tema. De som ønsker å delta, melder seg på direkte til Riksantikvaren. Kulturminnerådet 
dekker reiseutgiftene. 


