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1. Godkjenning av dagsorden og referat
Referatet fra møtet 22/9 ble godkjent uten merknader.

2. Orienteringssaker
a. En oversikt over oppfølging av saker fra tidligere møter var sendt ut sammen med innkallingen og ble tatt til etterretning.
b. En rapport fra Riksantikvarens Utviklingsnett i Trondheim 28/9 var sendt ut sammen med innkallingen og ble tatt til
etterretning. Marit mente at spesielt Buskerud fylkes ”Minnefinnekurs” bør være et aktuelt tilbud for skolene i Øvre Eiker,
men det er en utfordring å skaffe kvalifiserte instruktører uten at kostnadene blir for store.
c. En rapport fra nettverksmøte for privatarkiver i Buskerud og Vestfold 29/9 var sendt ut sammen med innkallingen og ble
tatt til etterretning.
d. En rapport fra kulturminneseminar i Blaker 18/10 . var sendt ut sammen med innkallingen og ble tatt til etterretning.
e. Invitasjon til Riksantikvarens Utviklingsnett i Oslo, 9/11, der temaet er ”Nye byggesaksbestemmelser, klimakrise og
energiøkonomisering. Bent stiller på dette. Andre interesserte kontakter eventuelt Bent innen påmeldingsfristen 5/11.
f. Kommunen ønsker at Kulturminnerådet får en mer sentral rolle i navnesaker. Det innebærer at Rådet fortsetter å komme
med navneforslag som før, men i tillegg får Rådet saken til uttalelse etter at alle forslag er kommet inn og innstiller på ett
eller to forslag. Kulturminnerådety var positive til å påta seg denne rollen.
g. En orientering om bygdeboksaken var sendt ut sammen med innkallingen og ble tatt til etterretning.
h. Invitasjon til seminar på Buskerud bygningsvernsenter 2/11. Det er ingen påmelding, og de som ønsker stiller på dette.
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i. Sammen med innkallingen var det sendt ut referat fra møte angående arealplan for Ormåsen, samt en invitaskjon til
åpent møte 2/11. Vedlagt var også en rapport fra Kulturvernavdelingen i Buskerud som viser at det er funnet ei kullgrop
som er et automatisk fredet kulturminne. Arild orienterte kort om saken og protestene fra innbyggerne mot veiprosjektet.
j. Kulturminnerådet er innkalt til møte med fagkomité 3 onsdag 1/12. Alle utenom Ellen kunne møte på dette. Arild kommer
tilbake med nærmere informasjon om klokkeslett og sted.

3. Kulturminneseminar på Fossesholm 7/11 (2010/21)
Et utkast til program samt omtale i kulturpanorama var sendt ut sammen med innkallingen, og detaljene rundt arrangementet
drøftes med utgangspunkt i dette. Helge påtok seg å lage ertesuppe med kjøtt, mens Marit Marit lager rundtsykker. Hun
samarbeider med Sissel Ek om et foredrag rundt matvaner for 125 år siden. Brit og Reidun Bollerud hjelper til i forbindelse med
serveringen. Det ble bestemt å ta kr.50,- per porsjon. Bent ordner gaver til aktørene og avtaler frakt og plassering av scenen
med ByTeateret. Kulturminnerådet møter 1 time før arrangementet starter, altså kl.13.

4. Museumsstrategi for Buskerud fylke 2011-2015 (2010/22)
Buskerud fylkeskommune hadde oversendt et høringsutkast til kommunene i Buskerud, og Kultursjefen har bedt
Kulturminnerådet om å uttale seg om planen før den sendes til politisk behandling. Ellen orienterte nærmere om strategien og at
det er enighet blant museene om at det er nødvendig med slike fellesprosjekter fordi det er umulig for museene å løse disse
utfordringene enkeltvis. I diskusjonen kom det fram skepsis til at digital formidling kan erstatte tradisjonelle utstillinger og at
gjenstander som i dag er utstilt kan havne i magasinene. Et forbehold om at museene også må satse på gode utstillinger ble
derfor lagt inn i uttalelsen. Følgende uttalelse ble vedtatt:
Kulturminnerådet mener at tiltakene som skisseres i strategien vil gi et positivt bidrag til utviklingen av Eiker og Lågendalen
Museum, med avdelingene Fossesholm Herregård og Nøstetangen Museum, og til museumsutviklingen i Buskerud generelt.
Rådet understreker imidlertid at denne satsningen ikke må gå på bekostning av kvaliteten på gjenstandsutstillingene ved
museene, og at digital formidling må bli et supplement til tradisjonelle utstillinger og ikke en erstatning for dette. Satsningen på
markedsføring og markedsorienterte produkter må være forankret i høy kvalitet på de produktene som tilbys. Med disse
forbeholdene støtter kulturminnerådet fullt ut hovedlinjene i strategien og mener at de foreslåtte prosjektene vil bidra til å løse
viktige utfordringer for museumssektoren.

5. Kommuneplan 2010-2022 (2010/23)
Kommuneplanen er lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring til Kulturminnerådet. Følgende uttalelse ble vedtatt:
Kulturminnerådet har gjennomgått kommuneplanen og konstaterer at den generelt inneholder mye fornuftig om
vern og bruk av kulturminner og om kulturlandskap som en en viktig verdi. Rådet er fornøyd med at det legges
hensynssoner rundt Eikertun og rundt Fiskum gamle kirke. Imidlertid etterlyses det noe om områdene GamleHokksund og Fosshaugen, som tidligere er regulert til bevaring. Vi går ut ifra at denne vernestatusen blir
opprettholdt, men vi synes likevel at disse to sentrumsområdene er så sentrale at de burde nevnes spesielt i
kommuneplanen. For øvrig mener Kulturminnerådet at den sentrale plassen som kulturminner og kulturlandskap
har i kommuneplanen understreker behovet for en konkretisering av disse begrepene i forhold til hva som regnes
for verneverdig. Dette mener vi må gjøres gjennom en kommunedelplan for kulturminner, som følges opp med
konkrete handlingsplaner for å sikre bevaring av kulturminner, både gjennom å stimulere til bruk og gjennom en
restriktiv holdning til ødeleggelse og forringelse av kulturminner.

6. Reguleringsplan for Himsjø-Hoensvannet hytteområde (2010/24)
Reguleringsplanen for Himsjø-Hoensvannet hytteområde er lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring til Kulturminnerådet.
Kulturminnerådet kjenner ikke til at det er verneverdige kulturminner i dette området og har derfor ingen innvendinger mot
planen.

7. Reguleringsplan for Skarsberget (2008/21)
Reguleringsplanen for Skarsberget er lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring til Kulturminnerådet. Kulturminnerådet
kjenner ikke til at det er verneverdige kulturminner i dette området og har derfor ingen innvendinger mot planen.
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