
 

Øvre Eiker Kulturminneråd 

Møteinnkalling 

 
 
Møte i Øvre Eiker kulturminneråd 13/12-2016 
  
Tidspunkt: Tirsdag 13. desmber 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 11/10-2016 følger vedlagt. 
 
3. Budsjett 2016 – fordeling av midler 
Fra Nedre Buskerud Hjemmefrontmuseum har det kommet inn en søknad om støtte til arbeidet med 
nettstedet “Eiker i krig og fred”. Av de midlene som er avsatt til utdeling til frivillige organisasjoner 
på budsjettet i 2016 står det igjen kr. 5.000,-.  
 
4. “Kulturkompasset” (regional kulturminneplan) - høring 
Buskerud fylkeskommunes forslag til regionale kulturminneplan er lagt ut til offentlig høring. 
Sakspapirene ble sendt ut til medlemmene av Kulturminnerådet 28/10, men er også vedlagt. Dessuten 
vedlegges en høringsuttalelse fra Øvre Eiker kommunestyre – denne ble enstemmig vedtatt av 
fagkomiteen 30/11 og behandles av kommunestyret 14/12.  Kulturminnerådet har tre alternativer: 

a. Ikke avgi noen egen høringsuttalelse 
b. Støtte den uttalelsen som vedtas av kommunestyret 
c. Vedta en egen høringsuttalelse 

 



5. Rapport: “Andre kulturminner fra nyere tid” 
Eiker Arkivs utkast til rapport om “andre kulturminner fra nyere tid” ble behandlet på forrige møte i 
Kulturminnerådet. Et nytt utkast følger vedlagt sammen med forslag til verdivurdering av det enkelte 
kulturminneobjekt. Rapporten vil bli oversendt til arbeidsgruppa for kommunedelplan for 
kulturminner og kulturmiljøer og brukes som grunnlag for arbeidet med planen. Kulturminnerådet bes 
om å kommentere rapporten før det oversendes til arbeidsgruppa. 
 
6. Nye veinavn  i Harakollen 
Geodataavdelingen i Øvre Eiker kommune har bedt om innspill til nye veinavn i Ormåsen. Nærmere 
opplysninger med kart er vedlagt. 
 
7. Nye veinavn  i Prestegårdsskogen 
Geodataavdelingen i Øvre Eiker kommune har bedt om innspill til nye veinavn i Ormåsen. Nærmere 
opplysninger med kart er vedlagt. 
 
8. Nye veinavn  i Gartneriveien 
Geodataavdelingen i Øvre Eiker kommune har bedt om innspill til nye veinavn i Ormåsen. Nærmere 
opplysninger med kart er vedlagt. 
 
9. Nye veinavn  i Ormåsen 
Geodataavdelingen i Øvre Eiker kommune har bedt om innspill til nye veinavn i Ormåsen. Nærmere 
opplysninger med kart er vedlagt. 
 
10. Orienteringssaker 

a. Arbeidet med kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer: Jo Sellæg har signalisert at 
rapporten om nyere tids kulturminner vil bli ferdig i slutten av desember. Arbeidsgruppa skal 
ha et møte 15/12 for å legge opp en timeplan for det videre arbeidet med kommunedeplanen, 
(informasjon, høringsprosess og politisk behandling). 

b. Det er gitt tillatelse til en fasadeendring på Stasjonsgata 70 (Gamle Bamken). Tegninger samt 
uttalelse fra Buskerud fylkeskommune følger vedlagt. 

c. Kulturminneforum ble gjennomført 7/12 med drøyt 20 deltakere. Kultursjef Christer Best 
Gulbrandsen og arkeolog Bernt-Egil Tafjord innledet om temaet “formidling av gamle 
kulturminner med ny teknologi”. Nils Petter Hobbelstad ledet den påfølgende debatten. 


