
Referat oppfølgingsmøte Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer fredag 1. juli 2016 

Tilstede: Åsa Klundelien, Bent Ek, Nils Petter Hobbelstad, Morten Halvorsen, Bernt Egil Tafjord, 

Morten Lauvbu, Liva Aronsen, Birgithe Schumann-Olsen (ref.) 

Øvre Eiker kommune har invitert til et møte i etterkant av informasjonsmøtet den 18.4.2016 om 

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Etter informasjonsmøtet hersket det en del 

usikkerhet om hva som ligger i planen og hvordan den vil påvirke grunneieres råderett over egen 

jord. 

Særlig to spørsmål sto igjen etter informasjonsmøtet som trengte avklaring: 

Hva som ligger i begrepene kulturmiljøer og hensynssoner. 

Bernt Egil Tafjord informerte at henynstaking er enklere enn fredning og at målet med hensyn er å 

finne de gode løsningene for alle involverte parter. Erfaringsmessig er de aller fleste positive til 

hensyn når de vet hva det innebærer. «Kulturmiljøer» områder hvor kulturminner inngår som del av 

en større helhet eller sammenheng. De kommer inn under plan- og bygningsloven, og ikke 

bygningsvernloven, og fører ikke automatisk til fredning. 

Kulturminnerådet påpekte at grunneiere trenger informasjon på et språk som ikke vekker alarm, men 

som tydelig forklarer situasjonen. Hva skjer hvis man finner en gammel øks på jordet? Språket må 

stimulere til at dette rapporteres, ikke at øksa fjernes.  Det burde lages en eksempelsamling hvor det 

fortelles om andre kommuners erfaringer med kulturmiljøer og hvordan utfordringer kan håndteres 

slik at de blir en vinn-vinn-situasjon.  

Alle er enige om at best bevaring skjer når grunneier selv ønsker å bevare, og det ble rapportert at 

det var flere som etter informasjonsmøtet 18.4. også hadde gitt uttrykk for at de var interessert i å få 

tilrettelagt for bevaring og formidling. 

Morten Lauvbu mente det vil være fornuftig å justere planen til en temaplan og sende den tilbake til 

fagkomitéen for ny behandling. Kommunen må sikre at språket blir mest mulig presist og forståelig, 

og finne samarbeidsparter for å sikre det. 

Vedtak: Fagkomitéen har møte 7.9.2016 og planen settes opp til ny behandling da. Grunneierne vil få 

informasjon etter politisk behandling. 


