Øvre Eiker Kulturminneråd
Møteinnkalling
Møte i Øvre Eiker kulturminneråd 6/9-2016
Tidspunkt: Tirsdag 6. september kl.19.00-21.00
Sted: Eiker Arkiv (Øvre Eiker rådhus)
Innkalte deltakere: Nils Petter Hobbelstad, Åse Klundelien, Stein Andersen, Åmund Tonna, Elin
Evenrud, Ellen Pauline Steen, Terje Larsen, Morten Halvorsen, Anne Marie Leret og Bent Ek
Morten Halvorsen har meldt forfall til møtet.
Møteleder: Nils Petter Hobbelstad
Referent: Bent Ek

Dagsorden:
1. Godkjenning av dagsorden
Eventuelt nye saker som ønskes behandlet legges til sakslista.
2. Godkjenning av referat fra forrige møte
Referat fra årsmøtet 24/5-2016 følger vedlagt.
3. Budsjett 2016 – fordeling av midler
I budsjettet som ble vedtatt på årsmøtet ble det vedtatt å dele ut kr. 20.000,- på innkomne søknader.
Dette er kunngjort på Kulturminnerådets nettsider, med søknadsfrist 1/9, slik det ble bestemt på
forrige møte. Det er bare kommet inn to søknader, en fra Fiskum Kulturminnelag/Barnas Historielag
og en fra Vestfossen Mannskor – se vedlegg.
4. Skilting av kulturmiljøer i Buskerud
Buskerud fylkeskommune inviterte i 2011 kommunene til å komme med forslag til kulturmiljøer som
burde skiltes i samarbeid mellom fylke og kommuner. Det var lagt opp til ett skilt på hvert av disse
stedene, som et supplement til Øvre Eiker kommunes egne kulturminnetavler.Kulturminnerådet
behandlet saken og foreslo tre kulturmiljøer, som ble kommunens offisielle kandidater:
• Fiskum gamle kirke
• Düvelgården
• Haug kirke med jernalderboplassen

I forbindelse med at det nå arbeides med en regional plan for kulturmiljøer i Buskerud, har
kulturvernavdelingen i fylkeskommunen foreslått at seks områder på Øvre Eiker får status som
kulturmiljøer med regional betydning:
• Jungerborgene
• Vestfossen
• Hakavik
• Hellefoss
• Aker-Smørgrav-Berg
• Fiskum gamle kirke
Kulturminnerådet må ta stilling til om Øvre Eiker bør opprettholde det opprinnelige forslaget, eller
om dette bør endres slik at skilting av de foreslåtte kulturmiljøene blir prioritert.
5. Invitasjon til deltakelse i arbeidsgruppe for ny rv 35
Statens Vegvesen har invitert Kulturminnerådet til å sitte i ei arbeidsgruppe for ny rv 35 mellom
Hokksund og Åmot. Det skal utpekes én representant og én personlig vara – se vedlegg.
6. Kulturminneskilt - Tregata
I 2015 ble det bevilget midler til ny kulturminnetavle i Skotselv. Et forslag til utforming ligger
vedlagt. Det foreslås at Eiker Arkiv får fullmakt til å gjøre de siste nødvendige forandringene i
samråd med Skotselv grendeutvalgs lokalhistoriske gruppe.
7. Kulturminneskilt - Hakavik
I 2015 ble det bevilget midler til tre nye kulturminnetavle i Hakavik. Et forslag til utforming ligger
vedlagt. Det foreslås at Eiker Arkiv får fullmakt til å gjøre de siste nødvendige forandringene i
samråd med Hakavik Vel.
8. Orienteringssaker
a. Referat fra møte 1/7 mellom Kulturminnerådet og arbeidsgruppa for kommunedelplanen – se
vedlegg. (Referatet er sendt ut tidligere til dem som var med på møtet uten at det har k0mmet
kommentarer).
b. Forslag til endring i planprogrammet for “Kommunedelplan for kulturminner og
kulturmiljøer”. Saken er meldt opp til politisk behandling i kommuneplanutvalget 7/9.
c. Under arbeidet med Jo Sellægs bygningsregistrering ble det oppdaget at litt over 100
bygninger ved en feiltakelse ikke var kommet med i den digitale matrikkelen og dermed
heller ikke har kommet med i registreringen. Det jobbes nå med å få disse sefrakobjektene inn
i matrikkelen, og Jo Sellægs vil fullføre sin registrering så snart dette er gjort.
d. Invitasjon til Riksantikvarens Utviklingsnett i Larvik 29/9 - se vedlegg.
e. Buskerud Fylkeskommune har oversendt invitasjon til et informasjonsmøte i Drammen 7/9 (i
morgen). Målgruppa er eiere av verneverdige bygninger. Invitasjonen er formidlet på
Kulturminnerådets nettsider.
f. Nils Petter har representert Kulturminnerådet i “Kommunens oppgaveutvalg” som arbeider
med kommunereformen. Orientering v/Nils Petter.
g. Orientering v/Nils Petter om steinalderfunn på Hobbelstad.
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burde skiltes i samarbeid mellom fylke og kommuner. Det var lagt opp til ett skilt på hvert av disse
stedene, som et supplement til Øvre Eiker kommunes egne kulturminnetavler.Kulturminnerådet
behandlet saken og foreslo tre kulturmiljøer, som ble kommunens offisielle kandidater:
• Fiskum gamle kirke
• Düvelgården
• Haug kirke med jernalderboplassen

I forbindelse med at det nå arbeides med en regional plan for kulturmiljøer i Buskerud, har
kulturvernavdelingen i fylkeskommunen foreslått at seks områder på Øvre Eiker får status som
kulturmiljøer med regional betydning:
• Jungerborgene
• Vestfossen
• Hakavik
• Hellefoss
• Aker-Smørgrav-Berg
• Fiskum gamle kirke
Kulturminnerådet må ta stilling til om Øvre Eiker bør opprettholde det opprinnelige forslaget, eller
om dette bør endres slik at skilting av de foreslåtte kulturmiljøene blir prioritert.
5. Invitasjon til deltakelse i arbeidsgruppe for ny rv 35
Statens Vegvesen har invitert Kulturminnerådet til å sitte i ei arbeidsgruppe for ny rv 35 mellom
Hokksund og Åmot. Det skal utpekes én representant og én personlig vara – se vedlegg.
6. Kulturminneskilt - Tregata
I 2015 ble det bevilget midler til ny kulturminnetavle i Skotselv. Et forslag til utforming ligger
vedlagt. Det foreslås at Eiker Arkiv får fullmakt til å gjøre de siste nødvendige forandringene i
samråd med Skotselv grendeutvalgs lokalhistoriske gruppe.
7. Kulturminneskilt - Hakavik
I 2015 ble det bevilget midler til tre nye kulturminnetavle i Hakavik. Et forslag til utforming ligger
vedlagt. Det foreslås at Eiker Arkiv får fullmakt til å gjøre de siste nødvendige forandringene i
samråd med Hakavik Vel.
8. Orienteringssaker
a. Referat fra møte 1/7 mellom Kulturminnerådet og arbeidsgruppa for kommunedelplanen – se
vedlegg. (Referatet er sendt ut tidligere til dem som var med på møtet uten at det har k0mmet
kommentarer).
b. Forslag til endring i planprogrammet for “Kommunedelplan for kulturminner og
kulturmiljøer”. Saken er meldt opp til politisk behandling i kommuneplanutvalget 7/9.
c. Under arbeidet med Jo Sellægs bygningsregistrering ble det oppdaget at litt over 100
bygninger ved en feiltakelse ikke var kommet med i den digitale matrikkelen og dermed
heller ikke har kommet med i registreringen. Det jobbes nå med å få disse sefrakobjektene inn
i matrikkelen, og Jo Sellægs vil fullføre sin registrering så snart dette er gjort.
d. Invitasjon til Riksantikvarens Utviklingsnett i Larvik 29/9 - se vedlegg.
e. Buskerud Fylkeskommune har oversendt invitasjon til et informasjonsmøte i Drammen 7/9 (i
morgen). Målgruppa er eiere av verneverdige bygninger. Invitasjonen er formidlet på
Kulturminnerådets nettsider.
f. Nils Petter har representert Kulturminnerådet i “Kommunens oppgaveutvalg” som arbeider
med kommunereformen. Orientering v/Nils Petter.
g. Orientering v/Nils Petter om steinalderfunn på Hobbelstad.

Øvre Eiker Kulturminneråd
Møteinnkalling
Møte i Øvre Eiker kulturminneråd 6/9-2016
Tidspunkt: Tirsdag 6. september kl.19.00-21.00
Sted: Eiker Arkiv (Øvre Eiker rådhus)
Innkalte deltakere: Nils Petter Hobbelstad, Åse Klundelien, Stein Andersen, Åmund Tonna, Elin
Evenrud, Ellen Pauline Steen, Terje Larsen, Morten Halvorsen, Anne Marie Leret og Bent Ek
Morten Halvorsen har meldt forfall til møtet.
Møteleder: Nils Petter Hobbelstad
Referent: Bent Ek

Dagsorden:
1. Godkjenning av dagsorden
Eventuelt nye saker som ønskes behandlet legges til sakslista.
2. Godkjenning av referat fra forrige møte
Referat fra årsmøtet 24/5-2016 følger vedlagt.
3. Budsjett 2016 – fordeling av midler
I budsjettet som ble vedtatt på årsmøtet ble det vedtatt å dele ut kr. 20.000,- på innkomne søknader.
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