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Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato
49/16 Fagkomite 3: Næring-, miljø og kultur 30.11.2016

Kommunestyret

Saksopplysninger/vurderinger
Buskerud fylkeskommune har utarbeidet et planforslag for regional plan for kulturminnevern.
Fylkesutvalget vedtok i møte 19.10.2016 i sak 75/16 å legge planforslag og utkast til handlingsdel
ut til offentlig ettersyn, jf. pbl §§ 8-3 og 5-2. Høringsfrist er satt til 01.01.2017. Planen er en tematisk plan 
uten juridiske bestemmelser. 

Planforslaget ser kulturarven som en ressurs i samfunnsutviklingen. Det legges spesielt vekt på
 bevaring gjennom bruk
 formidling av kulturhistorie, spesielt i skolesammenheng
 samarbeid mellom ulike aktører (vernemyndigheter, kommune, eiere og frivillig kulturminnevern).

På bakgrunn av dette er det utpekt en del satsningsområder, samt et utkast til handlingsdel med 
konkrete tiltak. En del av disse tiltakene vil forutsette økonomisk medvirkning fra kommunene, 
uten at det er sagt noe om størrelsesorden eller fordeling av kostnadene. Dette gjelder:

 Formidlingstiltak om kulturarv for elever i grunnskole og videregående skole gjennom Den 
kulturelle skolesekken (DKS)

 Utvikling av en digital kulturminnepokal for Buskerud
 Skilting og skjøtsel av kulturminner og kulturmiljøer
 Mulighetsstudier for ny bruk og gjenbruk av verneverdige bygninger i tidlig fase i by- og 

tettstedsutviklingsprosjekter
 Utvikle og tilgjengeliggjøre eksempelsamling som viser ny bruk av verneverdige bygninger og 

anlegg (forbildeprosjekter)
 Bruk av DIVE-analyse for utviklingsprosjekter innenfor by- og tettsteder
 Stimulere til utvikling av håndverksnettverket for tradisjonshåndverk i Buskerud for å styrke 

oppslutningen om tradisjonshåndverk i fylket
 Etablering av Buskerud fylkeskommunes bevaringspris
 Utarbeide kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer
 Etablere kunnskapsgrunnlag for kulturminnetema som vi har lite kjennskap til i dag
 Videreutvikle digital kulturminneregistreringsplattform
 Digitalisering av SEFRAK-skjema
 Arrangere fagdager om kulturminnevern - kurs i kulturminnevern for kommunale saksbehandlere
 Etablere bygningsvernrådgivningstjeneste ved Buskerudmuseet – forsøksprosjekt
 Utarbeide veiledningsmateriell for relevante kulturminnefaglige tema
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I planforslaget er det er også foreslått i alt 62 verneverdige kulturmiljøer, derav 8 i Øvre Eiker 
kommune. Da arbeidet med planen startet opp i 2012 ble kommunene invitert til å komme med 
innspill. Saken ble oversendt til Øvre Eiker kulturminneråd, som kom med flere innspill. Da 
planprogrammet var på høring to år etter, ble denne innspillslisten behandlet av kommunestyret, 
som vedtok en høringsuttalelse 24.11.2014 og samtidig bestemte at det skulle sendes brev til by- og 
grendeutvalgene med invitasjon til å komme med innspill. Denne prosessen resulterte i ei liste med 
14 aktuelle kulturmiljøer, som ble oversendt til fylkeskommunen.
Seinere har kulturseksjonen og Kulturminnerådet deltatt på flere av de innspillsmøtene som har 
vært arrangert og kommentert utkast til plan og utvalg av kulturmiljøer. I det forslaget som nå er 
sendt på høring, er følgende kulturmiljøer foreslått i Øvre Eiker:

 Hakavik
 Vestfossen
 Aker-Smørgrav-Berg
 Jungercellene
 Holmen-Hellefos
 Haug kirke (går inn under "Buskeruds middelalderbygninger og middelalderkirker")
 Fiskum gamle kirke (går inn under "Buskeruds middelalderbygninger og middelalderkirker")
 Skarragruvene (går inn under "Kongsberg Sølvverk med Vinoren og Skarragruvene" 

Dette utvalget er gjort blant de innspillene som har kommet fra Øvre Eiker via Kulturminnerådet. 
Utvalget er gjort i et regionalt perspektiv, og dette er derfor ikke nødvendigvis de kulturmiljøene 
som er de viktigste i et kommunalt perspektiv. I den kommunedelplanen for kulturminner og 
kulturmiljøer som skal behandles i 2017 vil det lokale perspektivet dominere, men samtidig vil det 
være naturlig å se kommunedelplanen i sammenheng med den regionale planen, både når det 
gjelder valg av kulturmiljøer, satsningsområder og tiltak. Likevel bør det vurderes å be 
fylkeskommunen om også å ta inn Hassel jernverk som et verneverdig kulturmiljø. I tillegg til de 
begrunnelsene som er gitt i den foreslått høringsuttalelsen, vil dette gi en god geografisk fordeling 
av disse kulturmiljøene innenfor kommunen.

Rådmannens vurderinger
Rådmannen mener at forslaget til regional kulturminneplan i all hovedsak er en god plan. 
Kommunen bør stille seg bak satsningsområdene og utkastet til handlingsplan og ønske å medvirke 
til at disse tiltakene blir gjennomført. 

Rådmannen synes også det er positivt at det legges stor vekt på dialog med grunneiere og brukere. 
Det er viktig at en status som bevaringsverdig kulturmiljø ikke legger begrensninger på bruken av 
området, men at det er en god dialog med tanke på å finne løsninger som sikrer vern gjennom bruk.

Med hensyn til de åtte foreslåtte kulturmiljøene i Øvre Eiker, omfatter disse viktige kulturminner 
som det er god grunn til å løfte fram som en kulturarv av regional verdi. Rådmannen anbefaler å be 
fylkeskommunen om å vurdere å ta inn ett nytt kulturmiljø, nemlig Hassel jernverk. Argumentene 
for dette er følgende:

 Dette er det eneste jernverket i Buskerud som det er bevart rester etter.
 Verket og virksomheten tilknyttet var svært viktig både for nordre del av Eiker og søndre del av 

Modum gjennom en periode på mer enn 200 år.
 Flere kulturminner tilknyttet jernverket er bevart. Dette gjelder bygninger (Düvelgården og den 

vedtaksfredede hovedbygning på Daler), tekniske anlegg (tufter av masovnen, stangjernshammeren 
ved Hærebru og isenkramfabrikken Friderichsminde og demninger langs hele Bingsvassdraget), 
gruver (Hasselåsen, Modum), kullmiler i utmarka og ferdselsveier med gamle hestevanninger.

 Det lokalhistoriske miljøet i Skotselv har gjort en stor innsats for å bevare disse kulturminnene og 
dessuten bygd opp en samling av ovnsplater og andre gjenstander fra Hasselverket som er utstilt på 
bygdetunet på Øra.
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 Hasselverket som kulturmiljø er svært interessant i forbindelse med et planlagt prosjekt rundt digital 
formidling av kulturmiljøer der Øvre Eiker kommune har tenkt å søke om EU-midler. Her er 
medlemmene av den internasjonale "Ring of Iron Cities" aktuelle samarbeidspartnere, slik at det er 
naturlig at prosjektet vil fokusere på produksjon og bruk av jern i ulike historiske perioder.

 Kulturminneobjektene som er knyttet til Hasselverket ligger i flere kommuner (Øvre Eiker, Modum, 
Sigdal, Flesberg) og hører derfor naturlig hjemme i en regional plan.

Vedlegg
1 Kulturminnekompasset - regional plan for kulturminnevern i Buskerud - offentlig ettersyn av 

planforslag og handlingsdel
2 Kulturminnekompasset  Regional plan for kulturminnevern i Buskerud - planforslag oktober 

2016
3 Kulturminnekompasset  Regional plan for kulturminnevern i Buskerud - vedlegg - oversikt over 

verneverdige kulturmiljøer i Buskerud oktober 2016
4 Kulturminnekompasset  Regional plan for kulturminnevern i Buskerud - vedlegg - skilting og 

skjøtsel av kulturminner og kulturmiljøer Buskerud oktober 2016
5 Kulturminnekompasset  Regional plan for kulturminnevern i Buskerud - utkast til handlingsdel 

oktober 2016

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Rådmannens anbefaling
 Kommunestyret i Øvre Eiker mener at forslaget til regional kulturminneplan i all hovedsak er en god 

plan. Kommunen stiller seg bak satsningsområdene og utkastet til handlingsplan og ønsker å 
medvirke til at disse tiltakene blir gjennomført. 

 Kommunestyret synes også det er positivt at det legges stor vekt på dialog med grunneiere og 
brukere. Det er viktig at en status som bevaringsverdig kulturmiljø ikke legger begrensninger på 
bruken av området, men at det er en god dialog med tanke på å finne løsninger som sikrer vern 
gjennom bruk.

 Med hensyn til de åtte foreslåtte kulturmiljøene, omfatter disse viktige kulturminner som det er god 
grunn til å løfte fram som en kulturarv av regional verdi. Kommunestyret vil likevel be 
fylkeskommunen om å vurdere å ta inn et nytt kulturmiljø, nemlig Hassel jernverk.

Begrunnelse
Regional kulturminneplan har prioriteringer som fint bygger opp under prioriteringene i Øvre 
Eikers eget kulturminnearbeid. 


