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Tidspunkt: 19. oktober, kl.19.00-21.00

Sted: Kongsbergveien 319

Deltakere: Arild Mikkelsen, Nils Petter Hobbelstad, Brit Grønli, Marit W. Skarra, Åmund 
Tonna, Elin Evenrud og Ellen Pauline Steen

Forfall: 
Stein Andersen, Eldar Steen og Helge Grøstad

Møteleder: Arild Mikkelsen

Referent: Bent Ek

Referat:

1. Godkjenning av dagsorden og referat 

Referatet fra møtet 19/10 ble godkjent uten merknader.

2. Orienteringssaker

a. En kort rapport over oppfølging av saker fra tidligere møter var sendt ut sammen med innkallingen. Marit etterlyste noe om 
landbrukets kulturminner i handlingsplanen? Det ble foreslått å legge et arrangemnet til Heimtun i forbindelse med lansering 
av kopien av Fiskumøksa. Bent undersøker nærmere når kopien blir ferdig. Elin undersøker mulighetene for å involvere 
skolen i et slitk arrangement. Et lørdagsarrangement i siste halvdel av mars ble antydet, og Øystein Koch Johansen og Einar 
Østmo nevnt som mulige foredragsholdere. Det var enighet om at det bør lages et pedagogisk opplegg i forbindelse med at 
øksa tilbys som skoleutstilling. Når det gjelder Minnefinnerkurset og seminaret om "barn, unge og kulturminner", ble det 
bestemt å sende en offisiell henvendelse til Kulturskolen v/rektor om dette. Arild og Bent orienterte kort om Fiskum 
middelalderdager og om grendeutvalgets ønske om en utredning av middelaldersenter på Prestegården. 

b. En orientering om budsjettstatus var sendt ut sammen med innkallingen og ble tatt til etterretning.
c. Et referat fra Riksantikvarens Utviklingsnett 25/10 var sendt ut sammen med innkallingen.
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d. Tegninger av den nye Braathengården i Gamle-Hokksund er oversendt til orientering. Kulturminnerådet var svært fornøyd 
med dette utkastet.

e. I samråd med leder er det sendt en blomsterhilsen til Helge Grøstad med ønske om god bedring. 

Sak 2011/14
Reguleringsplan Renningsåsen pukkverk- offentlig ettersyn

Kulturminnerådet har tidligere behandlet saken i forbindelse med varsel om oppstart og uttalte da at de ikke hadde kjennskap til 
verneverdige kulturminner i området. Det er lagt opp til at Buskerud fylkeskommune foretar arkeologisk befaring og registrering 
i forbindelse med planprosessen. Kulturminnerådet fant ingen grunn til å sende inn noen bemerkninger i forbindelse med denne 
høringsrunden.

Sak 2011/17
Reguleringsplan Kirkeveien 36 - varsel om oppstart

Kulturminnerådet har mottatt varsel om oppstart av detaljregulering fra Arkitektkontoret K 16, med frist til å komme med 
kommentarer og merknader fram til 5/1-2012. Reguleringsplanen omfatter bygningene etter Eiker Trikotagefabrikk med et 
asfaltert område ved siden av. Rådet vedtok følgende uttalelse:

Eiker Trikotagefabrikk ble anlagt i 1923 og drev produksjon i disse lokalene fram til begynnelsen av 1970-tallet. 
Siden har bygningen vært i bruk som forretningslokaler. Dette er ett av de få industribyggene som ble reist på Øvre 
Eiker i mellomkrigstida. Den opprinnelige fabrikkbygningen har blitt påbygdi nyere tid. Kulturminnerådet mener at 
Trikotasjefabrikken var en viktig del av det nye tettstedet som vokste fram i området rundt jernbanestasjonen i 
løpet av første kvartal av 1900-tallet. Rådet mener derfor at det er ønskelig å beholde fabrikkfasaden fra 1920-
tallet, mens nyere tilbygg kan fjernes. Ny bebyggelse i området bør harmonere med den gamle fabrikkbygningen. 
Rådet tror at en slik løsning, der dagens byutvikling knyttes til de historiske røttene, vil bidra til å bevare 
Hokksunds egenart og at dette er et godt utgangspunkt for å skape et attraktivt bolig-og forretningsområdet.

5. Plan for skilting og skjøtsel av kulturminner i Buskerud

5. Plan for skilting og skjøtsel av kulturminner i Buskerud
Fylket har sendt denne planen på høring, med høringsfrist 1.desember. Saken er satt på dagsorden på dialogmøtet 23/11, men 
Kulturminnerådet inviteres til å komme med innspill i forkant av dette. Følgende uttalelse ble vedtatt:

Kulturminnerådet ser positivt på at Øvre Eiker deltar i dette prosjektet for skilting av kulturminner i Buskerud. Det 
er imidlertid ønskelig at fylket følger opp selve skiltingen med markedsføring i form av brosjyremateriell og 
liknende. Prosjektet innebærer at kommunen inngår juridisk forpliktende avtaler angående skjøtsel. I denne 
forbindelse kan Kulturminnerådet påta seg å være et bindeledd mellom kommunen og det frivillige 
kulturminnevernet, gjennom å inngå avtaler med grendeutvalg, velforeninger og liknende. Videre innebærer 
prosjektet forpliktelser når det gjelder finansering og arbeid med oppsetting av skiltene. Rådet mener at dette 
vanskelig kan gjennomføres innenfor de ordinære bevilgningene til kulturminnerådet (p.t. kr.30.000,- per år), og at 
deltakelse i prosjektet derfor vil forutsette tilleggsbevilgninger og/eller samarbeid med andre etater. Med disse 
forbehold anbefaler Kulturminnerådet at Øvre Eiker kommune går inn for å delta i dette skiltprosjektet.

Sak 2011/18
Reguleringsplan Raubakk - varsel om oppstart

Kulturminnerådet har mottatt varsel om oppstart av detaljregulering fra Arkitektgruppen Drammen AS, med frist til å komme 
med kommentarer og merknader fram til 12/1-2012. Reguleringsplanen omfatter bruksnummer 7, 9, 44 og 101 under Søndre 
Hobbelstad. Rådet vedtok følgende uttalelse:

Kulturminnerådet vil påpeke at disse fire eiendommene ligger innenfor det området som er omfattet av 
reguleringsplanen for Gamle-Hokksund og Dynge, der bebyggelsen er regulert til bevaring. Rådet ser riktignok at 
de fire aktuelle eiendommene ligger relativt atskilt fra den øvrige bebyggelsen, men mener at det er prinsipielt 
betenkelig å gi tillatelse til å fjerne gammel bebyggelse innenfor reguleringsområdet, ikke minst fordi dette kan 
skape presedens i andre saker.
Den ene av bygningene, bruksnummer 7, ligger også innenfor grensene til strandstedet Haugsund og har fra 
gammelt av hatt betegnelsen "Hus no.50". Ifølge panteregisteret er huset oppført av farver Ole Larsen (1816-
1894), som seinere solgte dem til skomaker Lauritz Olsen, som var eier i 1870. Eiendommen ble utskilt som eget 
bruksnummer i 1889. Rådet mener det er sannsynlig at det fortsatt er den opprinnelige bygningen som står her, og 
at det derfor burde ha vært SEFRAK-registrert, selv om det åpenbart er betydelig ombygd i nyere tid. Bnr.9 er 
utskilt som egen eiendom i 1919 og mest sannsynlig er huset satt opp da. Eldste kjente eier er Nils Chr. Bakke. 
Huset er ombygd og påbygd i nyere tid. Bnr.44 er utskilt som eget bruksnuimmer i 1953 og antagelig bebygd på 
samme tidspunkt. Huset er godt bevart og typisk for bolighus fra denne perioden. Bnr.72 er utskilt fra bnr.7 i 1979 
og antagelig bebygd på samme tidspunkt.
Kulturminnerådet synes det er vanskelig å ta stilling til verneverdien av bygningene i området, men mener at en 
bør la kulturvernavdelingen i Buskerud fylke vurdere dette og at det bør legges stor vekt på fylkets vurdering. 
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Sak 2011/11
Søknad fra Tryggve Bernt om støtte til arkeologiprosjekt

Tryggve Bernt søker om kr.60.000,- i støtte til å gjennomføre dateringer av organisk materiale i forbindelse med avhandlingen 
om bygdeborgene i Jungerområdet. Det var enighet om at dette er et svært interessant prosjekt, som også bør utnyttes i 
arbeidet med formidling av kulturminner. Det ble vedtatt å bevilge kr.8.000, som er det beløpet som gjenstår på årets budsjett. 
Samtidig var det eighet om at søknaden kan vurderes på nytt når midler for 2012 skal fordeles i april. Dessuten oppfordrer vi 
Tryggve Bernt til å søke Eiker Historielag, Sparebanken Øst og liknende fond.

Sak 2011/4
Kulturminnerådets oppgaver

"Håndbok for Kulturminnerådet" og "Strategi for kulturminnevern 2012-2015" var sendt ut sammen med innkallingen. Dette var 
tenkt som bakgrunn for en orientering og diskusjon rundt rådets oppgaver, men det ble ikke tid til dette på kveldens møte. 
Åmund påpekte at det er viktig at Kulturminnerådet holder kontakt med grendeutvalgene og foreslo at vi inviterer disse til å 
komme med innspill til kulturminneplanen.

Sak 2012/1
Årsplan 2012

Første møte etter nyttår ble berammet til onsdag 25/1, og ny årsplan vedtas der. Bent lager et utkast, som sendes på mail til 
medlemmene og kommenteres før et forslag til årsplan sendes ut i forbindelse med møtet i januar.
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