
Møte i Øvre Eiker kulturminneråd 
25/11-2009

Tidspunkt: Vestfossen 25.november kl.19.00-21.00

Sted: Hokksund Bibliotek 

Deltakere: Arild Mikkelsen, Nils Petter Hobbelstad, Brit Grønli, Ellen Pauline Steen og Eldar 
Steen

Forfall: 
Marit W. Skarra og Helge Grøstad

Møteleder: Arild Mikkelsen

Referent: Bent Ek

Referat:

1. Godkjenning av dagsorden og referat
Referat fra møtet 28/10 ble godkjent uten merknader.

2. Orienteringssaker

a. Oversikt over oppfølging av saker fra forrige møte var sendt ut sammen med innkallingen og ble tatt til etterretning. Bent 
ble bedt om å etterlyse svar på hvem som har tatt avgjørelsen om at hekken i Skriverparken skal klippes ned.

b.  Rapport fra Riksantikvarens Kommunekonferanse 2009 var sendt ut sammen med innkallingen.
c. Rapport fra Riksantikvarens kurs ”Hus og landskap” var sendt ut sammen med innkallingen. Vi ser fram til fortsettelsen av 

kurset  i februar.
d. Invitasjon til Riksantikvarens Utviklingsnett 2/12 var sendt ut sammen med innkallingen. Bent deltar på dette.

3. Slipesteiner i Vestfossen (sak 2009/36)
Vestfossen Arbeiderlag har oversendt kopi av brev til Vestfossen Grendeutvalg der de kritiserer at slipesteinene fra Vestfos 
Cellulosefabrik skal brukes i den nye kirken i Vestfossen. Arild, som sitter i utsmykningskomitéen for kirken, redegjorde for 
behandlingen av saken. Han har også vært i kontakt med Grendeutvalget v/Freddy Berg, som ikke ønsker å omgjøre vedtaket 
om bruk av slipesteinene.
Etter å ha drøftet saken, var det enighet om at Kulturminnerådet ikke ønsker å gripe inn når det gjelder bruken av slipesteinene. 
Argumentet for dette er at steinene i lang tid har ligget ubrukt, slik at både Arbeiderlaget og andre har hatt god tid til å ta et 
initiativ når det gjelder bruken av dem. Rådet er glade for at steinene nå endelig blir tatt i bruk og har tillit til at 
utsmykningskomitéen vil greie å finne en fornuftig bruk av dem. 
Bent skriver et brev til Arbeiderlaget, med kopi til Grendeutvalget, og orienterer om dette.

4. Reguleringsplan Støperigata – Hokksund (sak 2009/30)
Saken var utsatt fra forrige møte. Saksopplysninger og foto var sendt ut sammen med innkallingen. Følgende uttalelse ble 
vedtatt:
Kulturminnerådet håper at den nye reguleringsplanen vil ta hensyn til at de fire eksisterende
boligene i området er en del av den tidstypiske villabebyggelsen som vokste fram i utkanten
av Hokksund sentrum i perioden før andre verdenskrig. Rådet anbefaler at disse bygningene
får bli stående og at eventuell utbygging skjer i form av eneboliger som er tilpasset den eldre
bebyggelsen.

5. Områdeplan for Hokksund sentrum (sak 2009/32)
Varsel om oppstart av planarbeid i Hokksund sentrum var oversendt fra Planavdelingen v/Marte Helene Lie. Følgende uttalelse 
ble vedtatt:
Kulturminnerådet kjenner ikke til at det er kulturminner i dette området som bør få
avgjørende betydning for arbeidet med den nye reguleringsplanen. Vi gjør imidlertid
oppmerksom på at traseen for den gamle, smalsporede jernbanen til Kongsberg går gjennom
dette området, og Rådet synes det ville være positivt om dette kan komme fram, for eksempel
gjennom navngiving av veier eller på andre måter. 
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6. Reguleringsplan for Loesmoveien (2009/33)
Varsel om oppstart av planarbeidet var oversendt fra Planavdelingen v/Marte Helene Lie (se vedlegg). Kulturminnerådet kan ikke 
se at planen berører verneverdige kulturminner og har ingen kommentarer til saken.

7. Utredning av kulturhistorisk profilering i Øvre Eiker (2009/34)
Det ble vedtatt å sende et brev til Rådmannen, med kopi til Kultursjefen, med anmodning om å utrede behovet for å presentere 
kommunens geologi, forhistorie og elvekultur for et bredere publikum, samt hvordan dette kan bidra til å profilere Gamle-
Hokksund som kulturmiljø. Følgende uttalelse ble vedtatt:
Kulturminnerådet er orientert om den nye skissen for videreutvikling av Nøstetangen Museum som nasjonalt senter for 
glasskunst, og vi registrerer at planene om økt fokusering på Eikers geologi, forhistorie og elvekultur nå er lagt vekk. Dette er 
noe vi beklager sterkt.
Både i kommuneplanen, kommunens kulturstrategi og reguleringsplanen for Gamle-Hokksund legges det vekt på bevaring av 
kulturmiljøet i Gamle-Hokksund og Dynge og at dette er et viktig ledd i byutviklingen i Hokksund. Kulturminnerådet har også i 
lang tid hatt utvikling av Gamle-Hokksund/Dynge som kulturmiljø på dagsorden. Vi mener at en slik utvikling bare kan skje 
gjennom å profilere den lokale kulturhistorien og tettstedets egenart knyttet til ”elvekulturen”, med laksefiske, tømmerfløting og 
sundstedet.
Rådet har også vært opptatt av økt fokus på bygdas forhistorie, med blant Fiskumøksa og Hoen-skatten, som er 
kulturhistoriske skatter av stor nasjonal verdi. De siste årene har behovet for dette økt ytterligere gjennom nye 
arkeologiske funn, blant annet av en 11.000 år gammel steinalderboplass på Fiskum og en stor jernalderboplass 
ved Haug kirke. 
Kulturminnerådet støtter fullt ut tanken om at kommunens samling av Nøstetangen-glass bør gjøres tilgjengelig for 
offentligheten. Rådet er imidlertid usikre på om de planene som museet når har presentert i vesentlig grad vil bidra 
til utviklingen av Gamle-Hokksund/Dynge som kulturmiljø. Det ivaretar heller ikke behovet for økt profilering av 
kommunens geologi og forhistoriske skatter.
På bakgrunn av dette, vil Kulturminnerådet oppfordre Rådmannen til å utrede hvordan en kan bevare viktige 
kulturminner og kulturhistorie fra Øvre Eiker, og hvordan dette kan brukes for å profilere kommunen generelt og 
kulturmiljøet Gamle-Hokksund/Dynge spesielt. Vi ønsker også at de folkevalgte tar stilling til om dette er et 
prosjekt som kommunen vil satse på i framtida.
Uttalelsen sendes til Øvre Eiker kommune v/Rådmann, med kopi til Kultursjefen.

8. Markering av 125-årsjubileum for kommunedelingen i 1885 (2009/35)
Kultursjefen ønsker at Kulturminnerådet engasjerer seg i markering av jubileet for kommunedelingen i 1885 og inviterer 
representanter for Rådet til et møte om saken mandag 30/11 kl.9.00. Referat fra møte i kulturseksjonen 16/11 var sendt ut 
sammen med innkallingen.
Etter å ha drøftet saken, mente Kulturminnerådet at det ikke er noen grunn til å bruke store ressurser på en markering av dette 
jubileet. Rådet ønsker ikke å engasjere seg i noen av de alternative prosjektene som skisseres i referatet fra møtet 16/11. Det 
kan derimot eventuelt påta seg å stå for et seminar med faghistorisk tilnærming til kommunedelingen. 
Bent orienterer kultursjefen om dette.
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