
 

Øvre Eiker Kulturminneråd 

Møteinnkalling 

 
 
Møte i Øvre Eiker kulturminneråd 11/10-2016 
  
Tidspunkt: Tirsdag 11. oktober 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 (vara), Anne Marie Leret (vara) og 
Bent Ek (sekretær) 
 
 
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 6/9-2016 følger vedlagt. 
 
3. Budsjett 2016 – fordeling av midler 
Fra Eiker Arkiv har det kommet inn en søknad om kr. 15.000,- til digitalisering av gamle sendinger 
fra TV Buskerud. Av de midlene som er avsatt til utdeling til frivillige organisasjoner på budsjettet i 
2016 står det igjen kr. 5.000,-.  
 
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. 
 
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 (jfr. Vedlegg 



7a) blir det vanskelig å gjennomføre dette som planlagt. Alternativene er å avlyse/utsette 
kulturminneforum eller finne et annet tema.  
 
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 rapport er vedlagt. Dette er en uferdig utgave, der blant annet 
det siste hovedavsnittet – om kulturmiljøer – ikke er skrevet. Det henger også igjen en del 
spørsmålstegn ellers i teksten der det er detaljer som det gjenstår å sjekke, og listen over 
enkeltobjekter (excel-arket) er ikke sjekket mot selve rapporten. Dessuten skal det lages kart og settes 
inn illustrasjoner. Imidlertid vil det være nyttig med en diskusjon i Kulturminnerådet før en går videre 
i arbeidet med rapporten. 
 
7. Orienteringssaker 

a. Orientering om “Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer”. Se vedlagte notat. 
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 (mail om dette er sendt ut tidligere). 

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. 

f. Jernbaneverket har oversendt et utkast til fagrapport for kulturmiljø i forbindelse med 
konsekvensutredning av dobbeltspor mellom Drammen og Hokksund.  

g. Orientering v/Nils Petter om steinalderfunn på Hobbelstad. 


