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Referat:

1. Godkjenning av dagsorden og referat
Referatet fra møtet 8/6 ble godkjent uten merknader.

2. Orienteringssaker
a. En oversikt over oppfølging av saker fra tidligere møter var sendt ut sammen med innkallingen. Det ble kommentert at
middelalderdagene på Fiskum hadde vært vellykket, men at det ikke er behov for noen ytterligere utvidelse. Koret har behov
for lengre øvelsestid.
b. En orientering om budsjettstatus for kulturminnevern var sendt ut sammen med innkallingen.
c. Fagkomite 3 har vedtatt å overlate behandlingen av handlingsplanen for kulturminnevern 2012-2015 til neste kommunestyre.
d. Arild orienterte om brannen i Braathengården. Pressen er interessert i Kulturminnerådets mening om brannsikring. Det var
enighet om at dette må være eiers hovedansvar, og at det er begrenset hva kommunen kan bidra med, ut over å spre
informasjon om brannsikring av verneverdige bygninger.
e. Informasjon om Buskerud fylkeskommunes nye tilskuddsordning for verneverdige ikke-fredede bygninger var sendt ut
sammen med innkallingen. Det var enighet om at dette kan ha relevans for sak 10 og 11 på dagsorden.
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f. Brit orienterte kort fra turen til Granavollen. Kulturminnerådet avventer utspill fra kultursjefen og Fiskum grendeutvalg når
det gjelder utredning av bruk av Prestegården på Fiskum.
g. En oversikt over Riksantikvarens Utviklingsnett høsten 2011 var sendt ut sammen med innkallingen. Det var enighet om at
møtet i Oslo i oktober er det mest aktuelle, og vi kommer tilbake til påmelding til dette.
h. Invitasjon til nettverksmøte for privatarkiver i Drammen 19/9-2011 var sendt ut sammen med innkallingen. Bent deltar på
dette.
i. Det ble orientert om fylkesarkeologens foredrag på Nøstetangen Museum om jernalderboplassen ved Haug.

Sak 2011/11
Prosjekt om bygdeborger i Sandsvær og Eiker
Arkeologistudent Trygve Bernt, som arbeider med en hovedoppgave i arkeologi om dette emnet, var invitert til å presentere
dette prosjektet for Kulturminnerådet. Han vil spesielt undersøke de fire borgene i Jungerområdet og blant annet forsøke å finne
daterbart kull ved hjelp av sjakting, samt gjøre pollenanalyser i myr for å påvise eventuell beiting. Hans hypotese er at borgene
har vært brukt til å beskytte beitedyr og utmarkressurser som kull, jern og kobber. Oppgaven er plalagt ferdig høsten 2012.
Kulturminnerådet kommer til å følge dette prosjektet med interesse. Dette kan være et aktuelt emne for framtidige
kulturminneseminar.

Sak 2011/12
Buskerud fylkes strategi for kommunedelplaner for kulturminnevern
Buskerud fylkeskommune har vedtatt en strategi for gjennomføring av arbeidet med kulturminnevernplaner i kommunene.
Orientering om strategien med forslag til standard ble sendt ut sammen med innkallingen. Samtidig har fylket innkalt samtlige
kommuner til dialogmøter. For Øvre Eiker er datoen 23.november. I forkant av dette møtet bør leder og nestleder i
Kulturminnerådet ha et møte med kultursjefen angående arbeidet med kommunedelplan for kulturminnevern. Bent innkaller til
dette.

Sak 2011/13
Søknad om midler til kulturminneregistrering
Kommunene inviteres til å søke Riksantikvaren om midler til registrering av kulturminner. Bent sender søknad om dette.

Sak 2010/15
Medlemskap i Stiftelsen Norsk Kulturarv
Øvre Eiker kommune har mottatt en ny invitasjon om medlemskap i Stiftelsen Norsk Kulturarv, og kultursjefen har bedt om en
uttalelse fra Kulturminnerådet. Rådet behandlet en tilsvarende invitasjon på møtet 7/4-2010. En var i utgangspunktet positive til
et slikt medlemskap, men mente at det var nødvendig med mer kunnskap om hvordan kommunen kan gjøre seg nytte av dette,
i og med at årskontingenten er så vidt høy som kroner 15.000,-. Det var i den forbindelsen at en ekskursjon til Vågå og Dovre
ble foreslått. Rådet kan ikke se at Øvre Eiker kommune per i dag har ressurser til å gjøre seg nytte av et slikt medlemskap.

Sak 2011/7
Fordeling av midler til kulturminneformål 2011
Rådet vedtok å disponere komunestyrets tilleggsbevilgning på kr.100.000 på følgende måte:
Kopi av Fiskumøksa, inkludert monter inntil kr.30.000,Modell av jernalderboplassen på Haug inntil kr.10.000,Skilting og merking av kulturstier:
- Hoen-skatten inntil kr.10.000,- Gamle Hokksund inntil kr. 5.000,- Gamle Hornevei inntil kr.10.000,- Bollerud inntil kr.10.000,- Bygdeborgene inntil kr.25.000,Bevilgningen til Gamle Hokksund kommer i tillegg til tidligere bevilgninger og innsamlede midler, slik at det per dato disponeres
cirka kr.23.500,- til dette prosjektet.
Bevilgningen til Gamle Hornevei kommer i tillegg til en tidligere bevilgning, slik at det per dato disponeres kr.20.000,- til dette
prosjektet.
Når det gjelder bygdeborgene, prioriteres i første omgang merking av stier fram til borgene, mens oppsetting av
kulturminnetavler vurderes seinere.
Midler som bli til overs i forbindelse med de øvrige prosjektene overføres til dette prosjektet.
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Sak 2010/27
Møteplan høsten 2011
Det legges opp til møte med Vestfossen grendeutvalg 31/8. Arild avtaler nærmere med grendeutvalget. Det legges opp til et
besøk på Hakavik kraftstasjon 28/9, og det legges inn et ekstramøte 19/10, der Nils Petter inviterer med flere representanter for
Gamle Hokksunds Venner. Det blir antagelig møte med den nye fagkomiteen 2/11 eller 30/11.

Sak 2011/14
Reguleringsplan for Renningsåsen pukkverk
Varsel om oppstart av arbeidet med reguileringsplan for Renningsåsen pukkverk er sendt Kulturminnerådet til uttalelse. Rådet
kjenner ikke til kulturminner i dette området og avventer undersøkelsene som skal gjøres av Buskerud fylkeskommune.

Sak 2011/15
Istandsetting av Langgården i Vestfossen
En privatperson har tatt kontakt med Kulturminnerådet og informert om at sameiet som eier Langgården (Fredfossgata 11-15) i
Vestfossen har planer om å sette i stand bygningen. Vedkommende ønsket at rådet kunne bidra til at dette blir gjort på en
forsvarlig måte. Det ble bestemt at Bent tar kontakt med sameiet og informerer om den nyopprettede tilskuddsordningen fra
Buskerud fylkeskommune.

Sak 2008/16
Det historiske Vestfossen
Vestfossen grendeutvalg var invitert for å drøfte hvordan en kan samarbeide om å styrke kulturminnevernet i Vestfossen
generelt og spesielt når det gjelder spesialområdet Fosshaugen. Helge Nilsen, Freddy Berg, Bjørn Kristoffersen og Ellen Randi
Henriksen møtte for grendeutvalget.
Grendeutvalget har flere ganger tatt opp forslummingen av sentrum. Dette gjelder både hus som forfaller, dumping av bilvrak
og liknende, men det har foreløpig ikke vært noen reaksjon fra kommunen. På Fosshaugen er det mange gamle og dårlig
vedlikeholdt hus som selges til lav pris, og dette betyr at nye eiere som regel ikke har midler til kostbare istandsettinger. Det er
derfor nødvendig å støtte istandsetting av verneverdige bygninger, gjennom veiledning, tilskudd til arkitekt/prosjektering eller
rimelige låneordninger. Det ble understreket at det er viktig å få konsensus om satsing på dette i kommunen før en innkaller til
møte med innbyggerne. Det var enighet om at en i første omgang må forsøke å opprette en ordning der huseiere kan få hjelp til
planlegging og til å søke om midler fra aktuelle tilskuddsordninger.
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