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Referat: 
 
1. Godkjenning av referat fra forrige møte 
Godkjent. 
 
2. Innkomne skriv, orienteringer, eventuelt 

a. Seminar hos Riksantikvaren. Skriftlig orientering var sendt ut sammen med 
innkallingen. 

b. Fotobevaringsseminar i Tønsberg. Skriftlig orientering var sendt ut sammen med 
innkallingen. 

c. NLIs jubileumsseminar. Skriftlig orientering var sendt ut sammen med innkallingen. 
d. Eiker Historielags behandling av forslaget om opprettelse av Kulturminnefond. Rådet 

tar dette til etterretning og ser saken an.  
e. Skarragruvene. Prosjekbeskrivelse for ”Hesten med Sølvskoa” som er sendt 

kommunen,  var oversendt Kulturminnerådet til orientering. Bent har dessuten vært i 
kontakt med Ormåsen skole, som er interessert i området og vil søke midler fra 
”Ryddeaksjon 2007”. Rådet er innstilt på å følge opp disse prosjektene, spesielt når det 
gjelder medvirkning til skilting.   

f. Skiltsaken. En skriftlig orientering var vedlagt innkallingen. En prototype fra Jonn H. 
Eriksen ble vist fram på møtet. Rådet var i det store og hele fornøyd med dette 
forslaget, men synes at kommunevåpenet blir for dominerende. Isteden kan det være 
ønskelig å markere vernestatus (for eksempel fredet – svært høy verneverdi – høy 
verneverdi – verneverdig). Vi tar et nytt fellesmøte med Nedre Eiker om saken. Det 
ble vist bilder fra ekskursjonen til Fredrikstad. Det var enighet om at svart skilt med 
tekst i gull, av den typen som er brukt på privathus i gamlebyen, kan være aktuelt på 
Øvre Eiker. Vi får oversendt priser etter hvert. Det er også ønskelig å få til 
retningslinjer for annen skilting, for eksempel utenfor forretninger. Det var enighet om 
at tekstmengden må begrenses til et minimum og at det heller bør gis ut brosjyrer med 
supplerende informasjon. I løpet av vinteren bør vi få til en samling der vi inviterer 
beboere og forretningsdrivende i aktuelle området (Gamle-Hokksund og Fosshaugen), 
samt byutvalg/grendeutvalg/velforening. Vi orienterer PRN v/Anders Stenshorne om 
framdriften i saken. Fagkomité 3 bør også orienteres på neste møte, men vi legger ikke 
opp til noe endelig vedtak om skiltmal før til neste år.  

g. Ullernmælen. En skriftlig orientering var vedlagt innkallingen. Nils Petter og Bent, 
som deltok på befaringen, mente at det var så lite igjen av mælen at det har liten 
hensikt å bevare dette. Dersom det ender med utbygging, støtter Kulturminnerådet 
tanken om at det lages gangvei over en eventuell ny demning, og at det settes opp ei 
informasjonstavle om mælen der. 



h. Arild orienterte om stedsutviklingsarbeidet på Fiskum og diskusjonen om å forandre 
navnet på tettstedet fra Darbu til Fiskum. Han etterlyste at Kulturminnerådet blir 
invitert til stedsutviklingsmøter. Bent tar kontakt med rette vedkommende om dette. 

 
 
 
 
 
  
3. Reguleringsplan for Gamle-Hokksund 
Saksbehandling og uttalelser var utsendt på forhånd. Rådet mener at det er blitt en bra 
reguleringsplan, der hensynet til Kulturminnevernet har fått en bred plass. Vi tar også til 
etterretning at Kulturminnerådet omtales på som en viktig medspiller når det gjelder skilting, 
"gatemøbler" detaljplan for Risøra, utforming av sti o.s.v.  
 
4. Kommunedelplan for kulturminnevernet 
Vi hadde en diskusjon rundt målet med en kommundelplan for kulturminnevernet. Det var 
enighet om at planen må brukes aktivt som et redskap i kommunens planarbeid. Planen må 
derfor inneholde en vurdering av verneverdien til de ulike kulturminnene, gjerne gjennom en 
inndeling i ulike kategorier etter verneverdi. Samtidig er det viktig at den brukes til å formidle 
informasjon om kulturminner til innbyggerne, og at den bidrar til økt interesse og respekt for 
kulturminner generelt. Planen bør gi et grunnlag for formidling av kunnskap om kulturminner, 
blant annet gjennom ”Den kulturelle skolesekken”.  
Videre var det enighet om at planen ikke bare bør omfatte stående bygninger, men også ruiner 
av tekniske kulturminner, kulturminner i utmark, ferdselsveier m.m. Det ble nevnt muligheter 
for å gjennomføre en registrering av slike kulturminner etter mønster av Vestfold-prosjektet, 
basert på frivillig innsats. Dette er det ønskelig å få i gang så raskt som mulig, slik at resultatet 
kan brukes i arbeidet med selve kommunedelplanen.  
Bent ble bedt om å lage en intern framdriftsskisse til neste møte. Dette vil danne grunnlaget 
for en videre dialog med PRN-avdelingen. 
 
5. Presentasjon av kommunens digitale kartverk, ”Askeladden” og Eiker Leksikon 
Dette måtte utsettes til neste møte, fordi internetttilkoblingen på biblioteket ikke fungerer for 
tida.  
 
 
Neste møte, som er berammet til 12/12 kl.19, holdes hjemme hos Sissel Ek i Lundebakken. 


