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Dagsorden  
 
1. Godkjenning av dagsorden 
Dagsorden ble godkjent. 
  
2. Godkjenning av referat fra forrige møte 
Referat fra møtet 6/9-2016 ble godkjent. 
 
3. Budsjett 2016 – fordeling av midler 
Fra Eiker Arkiv var det kommet inn en søknad om kr. 15.000,- til digitalisering av gamle sendinger 
fra TV Buskerud. Det var enighet om at dette er et interessant prosjekt, men Rådet mener at driften av 
Eiker Arkiv i utgangspunktet bør skje over kommunens budsjett. Eventuelt anbefales Eiker Arkiv å 
søke bankfond eller liknende om støtte. Det gjenstår imidlertid kr. 5.000,- av de midlene som er avsatt 
til utdeling til frivillige organisasjoner på budsjettet i 2016, og dersom det ikke kommer inn søknader 
før neste møte, kan spørsmålet om tilskudd til Eiker Arkiv tas opp på nytt.  
 
4. Kulturminnerådets rolle i forhold til søknader om riving/ombygging 
På forrige møte ble det bestemt å ta en prinsipiell diskusjon om hva slags rolle Kulturminnerådet bør 
ha i forbindelse med søknader om riving/ombygging. Hittil har ordningen vært at Kulturminnerådet 
får alle planprosesser til uttalelse, mens byggesaker bare sendes over dersom saksbehandleren har 
behov for råd utover det som innhentes fra Buskerud fylkeskommune. Dersom Kulturminnerådet skal 
behandle alle byggesaker, vil det bety en svært stor saksmengde. Rådet ønsker seg derfor en ordning 
der medlemmene på egenhånd kan orientere seg om aktuelle saker og eventuelt foreslå at de 
behandles av Kulturminnerådet. Sekretæren tar opp dette med byggesaksavdelingen og ser om det er 
mulig å finne en praktisk måte å organisere dette på. 
 
 



5. Kulturminneforum 1/11 
I årsprogrammet er det berammet kulturminneforum tirsdag 1/11, der tema skulle være informasjon 
om fagrapporten om nyere tids kulturminner. På grunn av forsinkelsene i dette arbeidet blir det 
vanskelig å gjennomføre dette som planlagt. Som et alternativt tema ble det foreslått å ha digital 
formidling av kulturminner som tema, med utgangspunkt i funnene ved Sem de to siste årene. 
Aktuelle foredragsholdere er den nye kultursjefen, Christer Best Gulbrandsen, og arkeolog Bernt-Egil 
Tafjord, som nå har begynt i Øvre Eiker kommune. Dessuten kan det være aktuelt å presentere idéen 
om “kulturminnecatching”, d.v.s. geocatching knyttet til kulturminner. 
 
6. Rapport: “Andre kulturminner fra nyere tid” 
I planprogrammet for kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer har Eiker Arkiv fått i 
oppdrag å lage en plan for kulturminner som ikke omfattes av de to fagrapportene. Kulturminnerådet 
skal involveres i denne prosessen og stå bak det forslaget som legges fram for arbeidsgruppa til videre 
behandling. Et første utkast til en slik ble drøftet på møte. Det var få kommentarer til innholdet, men 
det ble kommentert at det er viktig med en grundig prosess rundt de implikasjonene de ulike 
vernevrdiene vil få. Dette blir en viktig diskusjon når selve planen skal utformes, der det blir viktig å 
involvere grunneierne. Av kulturminner som bør vurderes å ta inn i planen, ble det nevnt en gammel 
demning ved Branestjenn. For øvrig ble det nevnt at den gamle demningen i Smedstjenn nå er synlig, 
i og med at vannet der er tappet ned. 
 
7. Orienteringssaker 

a. Et notat om “Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer” ble tatt til etterretning. 
Prosessen har blitt noe forsinket, men det er fortsatt håp om at arbeidet med fagrapportene kan 
fullføres i løpet av høsten. 

b. På forrige møte ble saken om skulptur i rundkjøringen ved Langebru etterlyst. Morten Lauvbu 
har gitt tilbakemelding om at saken vil bli sendt over til Kulturminnerådet så snart den er blitt 
behandlet av administrasjonen. 

c. Buskerud fylkeskommune har gitt tilbakemelding om at det er i orden å komme nærmere 
tilbake til hvilke kulturminner som skal skiltes i forbindelse med fylkeskommunens skiltplan. 

d. Byggesaksleder Knut Anders Laag har gitt tilbakemelding om at de nye eierne av Gamle 
Banken har lovet å ta vare på de gamle vinduene. 

e. John Arne Berg har oversendt forslag til fasadeendringer på Berg (gbnr.61/11). Forslaget er 
sendt Buskerud fylkeskommune v/Jørn Jensen med kopi til Øvre Eiker kulturminneråd. 
Kulturminnerådet er glade for at denne prosessen nå har kommet i gang. 

f. Jernbaneverket har oversendt et utkast til fagrapport for kulturmiljø i forbindelse med 
konsekvensutredning av dobbeltspor mellom Drammen og Hokksund. Rapporten tas til 
etterretning, men det ble stilt spørsmål ved at et slikt jernbaneprosjekt kan kalles for et “lite 
inngrep” i kulturlandskapet. 

g. Nils Petter orienterte om steinalderfunn som han har gjort på sin egen gård, og han viste 
fram fotografier og eksempler på gjenstander. 

 


