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1. Godkjenning av referat fra forrige møte
Det var ingen merknader til referatet.

2. Innkomne skriv, orienteringer, eventuelt

1. Bergkunstseminaret 2007: Bent orienterte. En kort skriftlig rapport var også sendt ut sammen med innkallingen. 
2. Hasselseminaret 2007: Sissel orienterte fra det vellykkede og interessante arrangementet. En kort skriftlig 

rapport var også sendt ut sammen med innkallingen. 
3. Skarragruvene: Bent orienterte. Oppsetting av skilter er i gang og arbeidet med ”Hesten med sølvskoa” er i rute. 

Teksten til skiltene følger var sendt ut sammen med innkallingen og ble godkjent uten merknader. Ormåsen skole 
har planer om å bruke en eller to dager i løpet av høsten til rydding av området. 

4. Gamle-Hokksund: Nils P. orienterte om utstillingen under Laksefestivalen og de videre planene. Nøstetangen 
Museum er positive til tanken om at det bygges opp utstillingsavdelinger om laksefiske/elvekulturen og om 
steinalder/forhistorie. Nils Petter har kontakt med Kulturhistorisk Museum, som også er villig til å se nærmere på 
prosjektet. Planene om laksefiskemuseum er lansert i lokalpressen, og en forsmak ble gitt under årets Laksefestival 
med en liten, men innholdsrik utstilling på Tingstua. Behovet for å kjøpe inn gjenstander til en slik utstilling bør en 
ta med i betraktningen når framtidige budsjetter for kulturminnevern drøftes. Det er avtalt et samarbeid med Eiker 
Arkiv når det gjelder digitalisering av flere gamle filmer. Tankene om et ”steinaldermuseum” vil bli presentert i 
kommune-info i løpet av høsten. 

5. Lytteposten ved Skar: Situasjonen i forhold til grunneierne er fortsatt ikke avklart, og Hokksund barneskole har 
bedt om råd når det gjelder å finne andre aktuelle kulturminner i området. Rådet kunne ikke plukke ut noen 
aktuelle kulturminner på stående fot. Bent og Nils Petter følger opp saken.

6. Doppene i Drammenselva: Fra beboere i Gamle-Hokksund og Dynge har vi fått spørsmål om hvordan de doppene 
som står igjen etter fløtingen kan bevares. Spørsmålet er videresendt til Kulturvernavdelingen i fylket, og vi venter 
på svar derfra. 

7. RfD-seminar 30.august: ”Kulturlandskapet – en levende historiebok”, Hobbelstad gård. Invitasjon var sendt ut 
sammen med innkallingen. Nils Petter og Bent deltar.

8. Kurs i privatarkivarbeid i Tønsberg 21.-22.september: Invitasjon var sendt ut sammen med innkallingen. Bent 
deltar.

9. Riksantikvarens Utviklingsnett 13.september: Kommunikasjon og opplysningsarbeid i endring i kommuner og 
lokalsamfunn. Invitasjon var sendt ut sammen med innkallingen. Bent deltar.
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3. Forslag til høring – nytt veinavn 

På bakgrunn av et spørsmål som ble reist i spørretimen i kommunestyret 24/5 er det sendt ut på høring et forslag om å 
endre veinavnet på strekningen Darbu Stasjon til Kongsberg kommunegrense fra ”Gamle Kongsbergvei” til ”Sølvveien”. 
Sakspapirer var sendt ut sammen med møteinnkallingen. Kulturminnerådet fattet følgende enstemmige vedtak: 

Navnet ”Sølvveien” ble tatt i bruk på slutten av 1990-tallet, som en oppfølging av prosjektet ”Sølv & 
Teknologi”., der hensikten var å markedsføre kulturminner og turistattrakasjoner på strekningen fra 
Drammen til Kongsberg. Så vidt Kulturminnerådet kjenner til, har ikke navnet vært i vanlig bruk tidligere 
verken på folkemunne eller i offisielle sammenhenger. Veien har i eldre tid vært kjent som ”Kongsbergveien” 
eller ”Eikerveien”, mens den de siste 100-150 årene har vært kjent som ”Gamleveien”. Det nåværende navnet 
”Gamle Kongsbergvei” gjenspeiler derfor de gamle navnetradisjonene på en god måte. Kulturminnerådet 
anbefaler derfor at navnet ”Gamle Kongsbergvei” beholdes. Vi kan ikke se at det vil bidra til å hindre 
misforståelser dersom veier blir gitt offisielle navn som ikke er i samsvar med det navnet som er i vanlig bruk. 
Kulturminnerådet kan derfor ikke støtte forslaget om å gi Fylkesvei 72 navnet ”Sølvveien” på strekningen 
mellom Darbu stasjon og kommunegrensen Øvre Eiker-Kongsberg. Dersom det blir sett på som nødvendig å 
forandre veinavn for å unngå misforståelser, mener Kulturminnerådet at detvil være et bedre alternativ å 
endre navnet på den nåværende ”Kongsbergveien”, som fram til for få år siden var inndelt i flere strekninger 
med ulike navn. Dersom dette blir aktuelt, foreslår vi at denne veien skifter navn til ”Fiskumveien” og at de 
husstandene som nå har adresse ”Fiskumgata” også får adresse ”Fiskumveien”. 

4. Forslag til bebyggelsesplan for Semsveien 50 

Sakspapirer var sendt ut sammen med møteinnkallingen. Kulturminnerådet fattet følgende enstemmige vedtak: 

Semsveien 50 er et bolighus av en type som det finnes mange av på Øvre Eiker, og det er heller ikke del av et 
større miljø med hus av samme type. Vi kan derfor ikke se noe galt i at det settes opp nyere bolighus på 
eiendommen. Med forbehold om at de arkeologiske undersøkelsene som er nevnt i planen kan avdekke nye 
ting, kan derfor ikke Kulturminnerådet se at verneverdige kulturminner er berørt av denne reguleringsplanen. 
Rådet har derfor ingen merknader. 

5.Forslag til reguleringsplan for Skotselv skole og flerbrukshus 

Sakspapirer var sendt ut sammen med møteinnkallingen. Kulturminnerådet fattet følgende enstemmige vedtak: 

Kulturminnerådet kan ikke se at verneverdige kulturminner er berørt av denne reguleringsplanen og har 
derfor ingen merknader. 

6. Godkjent søknad om tillatelse til riving av Verksveien 76, Skotselv 

Sakspapirer var sendt ut sammen med møteinnkallingen. Kulturminnerådet fattet følgende enstemmige vedtak: 

Kulturminnerådet har notert seg at Kulturvernavdelingen i Buskerud Fylke går inn for at Verksveien 76 
(gbnr.189/65) settes i stand på nåværende tomt, slik at den eldste tømmerdelen bevares, mens resten av 
huset i store trekk erstattes av en eksakt kopi. Kulturminnerådet mener imidlertid at det vil være en bedre 
løsning at den gamle tømmerdelen tas ned og settes opp igjen på Øra (gbnr.189/3) av Düvelgårdens Venner, 
slik det skisseres i rivningssøknaden fra RPL-prosjekt/Eiker Eiendomsutvikling. Dette begrunnes med at 
bygningen ikke lenger er noen del av et helhetlig miljø, etter at de øvrige husene på eiendommen er revet. 
Dessuten skal tømmerdelen av huset ha vært flyttet tidligere, omkring 1910, fra husmannsplassen Piggerud 
til den nåværende tomta. Rådet mener også at bygningen nå har stått og forfalt i så lang tid at den har blitt en 
belastning for forståelse for kulturminnevern hos folk flest. Ut ifra en helhetsvurdering anbefaler 
Kulturminnerådet derfor at det gis tillatelse til riving. Forutsetningen for dette er imidlertid at den skriftlig 
avtalen med Düvelgårdens Venner fornyes og at en forplikter seg til å sette opp tømmerdelen på Øra i tråd 
med retningslinjer som gis av Kulturvernavdelingen i Buskerud Fylke. 

7. Opprettelse av ”ressursgruppe” 

Et informasjonsmøte med aktuelle personer er berammet til tirsdag 18.september kl.19 på Vestfossen bibliotek. Det 
legges opp til en kort presentasjon av Kulturminnerådet og tanker for det frivillige kulturminnearbeidet i årene som 
kommer. Deretter blir det enkel bevertning med uformell diskusjon i grupper, etterfulgt av en oppsummering. Sissel og 
Bent tar seg av detaljene i opplegget og sender ut invitasjoner. 
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8. Sluttrapport 

Et utkast til Kulturminnerådets sluttrapport for perioden 2006-2007 var sendt ut sammen med innkallingen. Rådet mente 
at Eiker Arkivs stillingsprosent bør økes til 50% istedenfor 40%, men ut over dette var det ingen merknader til utkastet, 
som ble enstemmig vedtatt. Rapporten oversendes Kultursjefen, som også inviteres til å delta på møtet 25.september for 
å drøfte innholdet i rapporten og Kulturminnerådets arbeid generelt. 

Neste møte er tirsdag 25.september på Volstad gård 
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