
 

Øvre Eiker Kulturminneråd 

Møtereferat 

 
 
Tidspunkt: tirsdag 6. september 2016, kl.19.00-21.00 
Sted: Eiker Arkiv (Øvre Eiker Rådhus)  
Møtedeltakere: Nils Petter Hobbelstad, Åse Klundelien, Åmund Tonna, Elin Evenrud og 
Terje Larsen Forfall: Ellen Pauline Steen, Stein Andersen, Morten Halvorsen og Anne 
Marie Leret  
Møteleder: Nils Petter Hobbelstad 
Referent: Bent Ek 
 
 
 
Dagsorden  
 
1. Godkjenning av dagsorden  
En ny søknad om tilskudd var kommet inn, og det ble bestemt å behandle denne under sak 3. 
Dessuten hadde teksten på sak 4 falt ut. En korrigert dagsorden ble delt ut på møtet. Det ble 
kommentert at det for ordens skyld bør stå på innkallingen hvem som er vararepresentanter. For 
øvrig ble det en kort diskusjon rundt to saker som ikke sto på dagsorden: 

• Byggingen av en skulptur i rundkjøring ved Langebru er en sak som bør behandles av 
Kulturminnerådet. Sekretæren etterlyser dette.  

• I forbindelse med renovering av den gamle bankbygningen i Stasjonsgata har vinduene blitt 
tatt ut og kastet. Det var enighet om at dette var beklagelig, i og med at dette må være en av 
de mest kulturhistorisk interessante bygningene i Hokksund sentrum. Sekretæren ble bedt om 
å undersøke om det er søkt om tillatelse til en slik fasadeendring, om kommunen i så fall har 
gitt tillatelse og om en har bedt om en uttalelse fra Buskerud fylkeskommune med hensyn til 
verneverdien. På neste møte legges det opp til en diskusjon om hvilken rolle 
Kulturminnerådet bør ha i behandlingen av byggesaker. 

 
 
 
2. Godkjenning av referat fra forrige møte 
Referat fra møtet 24/5 ble godkjent uten merknader. 
 
 
 
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. Innen fristen var det kommet inn en søknad fra Fiskum Kulturminnelag/Barnas 
Historielag om kr. 20.000,- i støtte til å arrangere en “jonsokleir” for barn i juni 2017. Like etter 
fristen var det kommet inn en søknad fra Vestfossen Mannskor om kr. 5000,- i støtte til bokutgivelse i 
forbindelse med korets hundreårsjubileum. 
 
Det var en kort prinsipiell diskusjon rundt bruken av kulturvernmidler til bokutgivelser og til 
arrangementer for barn og unge. Deretter ble det vedtatt å innvilge Vestfossen Mannskors søknad på 
kr. 5000,- under forutsetning av at Kulturminnerådet mottar et eksemplar av boka. Det ble vedtatt å 
bevilge kr. 10.000,- til Fiskum Kulturminnelag/Barnas Historielag under forutsetning av at det 
innleveres en rapport og at det tas foto fra arrangementet som kan brukes på Kulturminnerådets 
internettsider. 
 
 
 
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 sju områder på Øvre Eiker får status som 
kulturmiljøer med regional betydning: 

• Jungerborgene 
• Vestfossen 
• Hakavik 
• Hellefoss 
• Aker-Smørgrav-Berg 
• Fiskum gamle kirke (som en av Buskeruds middelalderkirker) 
• Skarragruvene (som ett av Kongsberg Sølvverks gruveområder) 

 
Etter en diskusjon var det enighet om at Kulturminnerådet fortsatt ønsker skilting ved de tre 
kulturmiljøene som opprinnelig var foreslått, men i den grad økonomien tillater det bør en også være 
åpen for å sette opp tilsvarende skilt på de stedene som er foreslått i fylkeskommunens bevaringsplan. 
Det er vanskelig å ta stilling til dette uten å ha noen oversikt kostnadene og fordelingen av utgifter 
mellom kommunen og fylkeskommunen. Det gis derfor tilbakemelding om at det i utgangspunktet er 
ønskelig med kulturminneskilt i alle de ni aktuelle områdene, men at vi må komme tilbake til 
spørsmålet om prioritering og rekkefølge, samt fordeling av utgiftene. 
 
 
 
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. Elin Evenrud ble valgt til representant, med Nils Petter Hobbelstad som 
personlig vara. Dessuten vil sekretæren bli involvert gjennom sin stilling i kommunen og bidra med 
informasjon og andre oppgaver når dette er nødvendig. 
 



 
6. Kulturminneskilt - Tregata 
I 2015 ble det bevilget midler til ny kulturminnetavle i Skotselv. Et forslag til utforming ble behandlet 
og godkjent. Eiker Arkiv gis 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 kulturminnetavler i Hakavik. Et forslag til utforming ble 
behandlet og godkjent. Eiker Arkiv gis 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. 
b. Et forslag til endring i planprogrammet for “Kommunedelplan for kulturminner og 

kulturmiljøer” er meldt opp til politisk behandling i kommuneplanutvalget 7/9. Forslaget er i 
tråd med det som ble bestemt på møtet 1/7. 

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. En invitasjon til Riksantikvarens Utviklingsnett i Larvik 29/9 var sendt ut sammen med 
innkallingen. Ingen hadde anledning til å delta på dette. Det ble bestemt å videreføre 
ordningen med at medlemmene individuelt kan melde seg på kurs og seminarer der 
kostnadene for deltakelse/reise ikke overskrider kr.1000,-. Reiseregninger sendes til 
sekretæren. 

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. Det ble vedtatt å gi tilbakemelding om at det er ønskelig at slike 
invitasjoner blir sendt ut lenger tid i forveien. 

f. Nils Petter orienterte om arbeidet i “Kommunens oppgaveutvalg” som arbeider med 
kommunereformen. Nils Petter har representert Kulturminnerådet her, siden det ikke var 
mulig å ha noe møte om saken, i og med at invitasjonen var sendt ut 4/7 med to ukers 
svarfrist. Det har vært gode og interessante redegjørelser fra fagsjefene i kommunen, men 
mye frustrasjon over tidkrevende gruppearbeid og forsøk på indoktrinering og hjernevask av 
dem som er motstandere av en kommunesammenslåing. Med hensyn til kulturminnevernet vil 
en slik sammenslåing trolig bety at ordningen med kulturminneråd forsvinner. 

g. Orientering v/Nils Petter om steinalderfunn på Hobbelstad utsettes til neste møte.  


