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Dagsorden  
 
1. Godkjenning av dagsorden 
Dagsorden ble godkjent. 
  
2. Godkjenning av referat fra forrige møte 
Referat fra møtet 11/10-2016 ble godkjent. 
 
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”. Det ble vedtatt å støtte prosjektet med kr. 5.000,- av de midlene som 
er avsatt til utdeling til frivillige organisasjoner på budsjettet i 2016.  
 
4. “Kulturkompasset” (regional kulturminneplan) - høring 
Buskerud fylkeskommunes forslag til regionale kulturminneplan er lagt ut til offentlig høring. 
Kommunestyre har vedtatt en høringsuttalelse på vegne av Øvre Eiker kommune. Kulturminnerådet 
vedtok å slutte seg til denne uttalelsen. I diskusjonen ble Gamle-Hokksund, Dynge og Kongeveien 
(Gamleveien) nevnt, men det ble konkludert med at det er mer naturlig å ha med dette i Øvre Eikers 
kommunedelplan. 
 
5. Rapport: “Andre kulturminner fra nyere tid” 
Et nytt utkast til Eiker Arkivs utkast til rapport om “andre kulturminner fra nyere tid” ble presentert 
og kommentert. Kulturminnerådet anbefalte at rapporten oversendes til arbeidsgruppa for 
kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer og brukes som grunnlag for arbeidet med planen.  
Punktet om gamle ferdselsveier ble kommentert spesielt. Det er viktig med kartfesting og informasjon 
rundt dette slik at mulighetene for ferdsel blir bevart. 
 



6. Nye veinavn  i Harakollen 
Geodataavdelingen i Øvre Eiker kommune har bedt om innspill til nye veinavn i Harakollen. 
Kulturminnerådet har ingen gode forslag til tradisjonelle stedsnavn som kan brukes i området og vil 
derfor ikke komme med innspill. 
 
7. Nye veinavn  i Prestegårdsskogen 
Geodataavdelingen i Øvre Eiker kommune har bedt om innspill til nye veinavn i Prestegårdsskogen. 
Kulturminnerådet har ingen gode forslag til tradisjonelle stedsnavn som kan brukes i området. 
Dersom bruken av lokale fiskenavn skal videreføres, er sik og karpe aktuelle fiskeslag. 
 
8. Nye veinavn  i Gartneriveien 
Geodataavdelingen i Øvre Eiker kommune har bedt om innspill til nye veinavn i Gartneriveien. Veien 
ligger på et område som tilhørte husmannsplassen Saga. For å unngå forveksling med Sagveien i 
Vestfossen, foreslås det at veien kalles for eksempel “Sagstien”, “Sagkroken” eller bare “Saga”. 
 
9. Nye veinavn  i Ormåsen 
Geodataavdelingen i Øvre Eiker kommune har bedt om innspill til nye veinavn i Ormåsen. 
Kulturminnerådet har ingen gode forslag til tradisjonelle stedsnavn som kan brukes i området og har 
heller ikke forutsetning for å foreslå dyrenavn. Rådet vil derfor ikke komme med innspill.  
 
I tilknytning til navnediskusjonen ble det stilt spørsmål ved kommunestyrets vedtak om ikke å bruke 
historiske personnavn på veier og gater. Det var enighet om å be kommunestyret om å vurdere denne 
praksisen. Saken tas opp til nærmere diskusjon på neste møte. 
 
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 kommunedelplanen, 
(informasjon, høringsprosess og politisk behandling). 

b. Det er gitt tillatelse til en fasadeendring på Stasjonsgata 70 (Gamle Banken). 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. 

d. Nils Petter refererte fra møte i arbeidsgruppe for ny rv35. Det er nytt møte 5/1-17, og et 
folkemøte skal holdes 12/1-17. 

e. Nils Petter orienterte om at kopien av Fiskumøksa er utlånt til Kulturhistorisk museum, som 
skal lage en utstilling om øksa og ønsker å ha med et bilde av kopien. 

f. Vestfossen Mannskors jubileumsbok, som Kulturminnerådet har støttet økonomisk, ble 
presentert på møtet. 


