
 

 

 
Øvre Eiker kommune 
kulturminnerådet 
 

  
 
 
Det innkalles til møte i Øvre Eiker Kulturminneråd 
tirsdag 10.oktober kl.19.00-21.00 på Vestfossen bibliotek 
 
 
Saksliste: 
 
1. Godkjenning av referat fra forrige møte 
Ikke utsendt. Referatet ble gjennomgått.  
 
2. Innkomne skriv, orienteringer, eventuelt 

a. Nedsettelse av komité for bygdebokprosjektet. Bent orienterte om at det er dannet en 
komité med Einar Mathiesen, Steinar Karlsen og Jan Henrik Eriksen som medlemmer. 
Første møte er avtalt 23/10. 

b. Ullern-mælen. Sissel orienterte fra møte med Morten Lauvbu. Kommunen ønsker en 
uttalelse om saken. Det er avtalt befaring 23/10 kl.14.00 med Jørn Jensen fra Buskerud 
Fylke og Einar Mathiesen fra fagkomité 3. Det er ønskelig at flest mulig av 
medlemmene i Kulturminnerådet deltar på denne befaringen..  

c. Brev fra Stiftelsen Kongsberg, Nummedal og Øvre Eiker Kulturhistoriske Museum. 
Stiftelsen ønsker å ha en representant i Kulturminnerådet. Rådet er positive til dette, 
men mener at dette krever en vedtektsendring som må vedtas av kommunestyret. 
Saken oversendes kulturkontoret, med oppfordring om at det fremmes forslag til 
endring av punkt 1 i  Kulturminnerådets retningslinjer.    

d. Seminar hos Riksantikvaren 25/10 med tema ”Barn og unge og kulturminner”. Sissel 
og Ingrid melder seg på dette. Bent er på seminar med Fylkesarkivet i Vestfold samme 
dag. 

e. Skriv fra Stiftelsen Norsk Kulturarv med informasjon om ”Ryddeaksjon 2007”. Vi 
regner med mer informasjon om dette på seminaret 25/10. 

 
3. Opprettelse av et kulturminnefond 
Et  utkast til retningslinjer for et kulturminnefond var sendt ut sammen med innkallingen. 
Rådet mente at bør være en forutsetning for tilskudd at en bruker de skiltmalene som er 
Kulturminnerådet vedtar. For øvrig var det ingen merknader til forslaget. Bent tar opp saken 
med styret i Eiker Historielag. Forslaget om å opprette et fond oversendes kommunen 
v/kulturkontoret. 
 
4. Budsjett for Kulturminnerådet 2007  
Det foreslås at det bevilges kr.25.000,- til drift av Kulturminnerådet, samt at medlemmene får 
kommunal møtegodtgjørelse. Dessuten foreslås det at det bevilges kr.100.000,- til utdeling til 
lokale prosjekter, men at dette overføres til et kulturminnefond så snart dette er opprettet. 
 
5. Kommunedelplan for kulturminnevernet 
En del materiale om Kongsberg kommunes verneplan for kulturminner. Dette omfattet først 
og fremst bygninger i sentrum. Rådet mener at en kommunedelplan for Øvre Eiker også bør 
omfatte andre typer kulturminner, som for eksempel rester av tekniske kulturminner. Hurum 
kommune har også utarbeidet en plan for vern av kulturminner som det kan være interessant å 
se nærmere på.  



Det kan også være aktuelt å gjennomføre en registrering etter mønster av Vestfold-prosjektet. 
Dette kan skje i forkant av eller parallelt med utarbeidelse av verneplanen, om men kan også 
fortsettes etter at planen foreligger. Her blir det viktig å få til et samarbeid med 
grendeutvalgene og andre lokale krefter. Dette er aktuelt som tema for ett av de kommende 
kulturminneseminarene. 
Saken tas opp til diskusjon igjen på neste møte, da Rådet forhåpentligvis er mer fulltallig. I 
mellomtiden tar Bent kontakt med kulturvernseksjonen i Buskerud fylke for å få råd om 
hvordan vi bør gå fram videre.  


