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1. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
Det var ingen bemerkninger til innkallingen. To saker ble lagt til sakslista: En henvendelse fra 
Fiskum grendeutvalg og en fra Øvre Eiker Bondelag.  
Det var ingen bemerkninger til referatet fra forrige møte. Det ble opplyst at Bent har skrevet 
et brev til Planavdelingen i kommunen angående behandlingen av reguleringsplaner og 
navnesaker i Kulturminnerådet.  
Sissel har hatt kontakt med Britt Kjenong angående budsjett for Kulturminnerådet. Vi vil få 
noe penger til å dekke de administrative utgiftene, mens vi kan søker om støtte til seminarer 
og andre tiltak i regi av Rådet. Når det gjelder søknader som kommer inn om støtte til ulike 
tiltak, skal Rådet kun vedta en faglig uttalelse, mens kulturkontoret tar endelig standpunkt til 
hva som eventuelt skal bevilges. 
 
2. Reguleringsplan for Gamle-Hokksund 
Nils Petter orienterte om arbeidet i referansegruppa, der han har vært medlem, samt om de to 
allmøtene som har vært avholdt. Det er ingen store motforestillinger mot planen blant dem 
som bor i området. De sakene det har vært med diskusjon rundt, er elvestien og spørsmålet 
om trafikkbegrensninger. 
Kulturminnerådet mener at denne reguleringsplanen er et positivt og viktig tiltak for å ta vare 
på kulturminnene i området. Når det gjelder elvestien, ser vi at ønsket om størst mulig 
tilgjengelighet for alle typer brukere (rullestol/barnevogn/sykkel) kan komme i konflikt med 
ønsket om å bevare mest mulig av det opprinnelige miljøet, med den historiske verdi og sjarm 
som dette har. Rådet mener at det bør merkes en sti langs elva, men at denne gjøres så enkel 
og autentisk som mulig (alternativ 0 i planen, eventuelt alternativ 1 for den nederste delen). 
En høy grad av opparbeidelse (alternativ 2 i planen) bør begrenses til Risøra. 
Det var enighet om at dette er et spennende område, der Rådet bør kunne bidra til skilting av 
kulturminner og utgivelse av en brosjyre, gjerne i samarbeid med den lokale velforeningen 
og/eller Hokksund Byutvalg. Nils Petter og Bent følger opp denne ideen. Det ble bestemt å 
legge Rådets møte i april til Gamle-Hokksund/Dynge og kombinere det med en vandring i 
området med Nils Petter som guide. 
Bent gir en tilbakemelding til Planavdelingen om Rådets behandling av reguleringsplanen. 
 
3. Reguleringsplan for Harakollen 
Nils Petter orienterte om hvordan kulturminnene i området er blitt ivaretatt i planen. Skiltene, 
som er laget av Grethe Lysaker Seljenes i samarbeid med Hokksund Barneskole, ble vist 
fram. Skiltene er fine, men for store til at de kan brukes over alt, og dessuten kostbare. Det ble 
en diskusjon rundt skilting generelt. Samtidig som det er ønskelig med en helhetlig utforming, 
må skiltene også tilpasses det enkelte miljø. En kan ikke uten videre bruke samme type skilter 
på et tettsted som i utmark, eller på en eksisterende bygning og en ruin. Dessuten bør skiltene 



være relativt rimelige, og enkle å vedlikeholde. Det blir en utfordring for Rådet å finne en mal 
for skilting som ivaretar alle disse hensynene. Bent undersøker om det finnes gode eksempler 
på dette fra andre kommuner. Når det gjelder Gamle-Hokksund/Dynge, var det enighet om at 
det i første omgang kan arbeides videre med å lage en brosjyre for området, og at skilting på 
sikt kan bli et resultat av dette. 
 
4. Seminar 
Det var enighet om at vi bør forsøke å få et kjent navn som innleder, og Karsten Alnæs ble 
foreslått. Sissel undersøker mulighetene for dette, samt hvor mye det vil koste. Det er også 
aktuelt med en nærmere presentasjon av en del kjente og ukjente kulturminner fra bygda. Bent 
tar kontakt med Kulturvernavdelingen i Fylket og spør om Jørn Jensen eller andre kan påta 
seg dette. For øvrig bør vi bruke seminaret til å presentere Kulturminnerådet, Eiker Arkiv og 
kommunens kulturminnevernplan. Herunder bør vi også forsøke å få til en kort presentasjon 
av en del av de konkrete prosjektene som er nevnt i planen. 
Seminaret holdes på Heimtun. Uke 22 er det mest aktuelle tidspunktet, men vi lar datoen stå 
åpen til vi har kontaktet Alnæs. Det var forslag om at vi starter med middag kl.15, med åpning 
av selve seminaret kl.16.30.  
Det var få innspill til hvem som bør inviteres til seminaret - grendeutvalg, velforeninger og 
landbruksorganisasjonene ble nevnt. Vi kommer tilbake til dette på neste møte. Det bør legges 
opp til en ”PR-offensiv” med presentasjon av Kulturminnerådet i avisene i forkant av 
seminaret. 
 
5. Prioriterte oppgaver 2006-2007  
Bygdebok ble nevnt som aktuelt tema for et seminar høsten 2006. For øvrig ble saken utsatt til 
neste møte, på grunn av tidsnød. 
 
6. Henvendelse fra Fiskum grendeutvalg 
Fiskum grendeutvalg har tatt kontakt angående opprusting av kulturstien Karlsvang-Fiskum 
gamle kirke, samt en rekke andre interessante planer. Vi er invitert til et møte som skal holdes 
9/3 eller 16/3. Sissel og/eller Bent stiller på dette møtet. 
 
7. Henvendelse fra Øvre Eiker Bondelag 
Bjørg hadde vært i kontakt med Bondelaget angående det som ble nevnt på forrige møte om 
registrering av kulturminner og nærmiljøhistorie i forbindelse med bygdebokarbeidet. Bent 
stiller på lagets styremøte 6/3 for å drøfte nærmere hvordan dette kan legges opp. 


