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Møte i Øvre Eiker kulturminneråd 24/1-2017 
  
Tidspunkt: Tirsdag 24. januar kl.18.00-21.00 NB! MERK KLOKKESLETTET  
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) og Bent Ek (sekretær) 
 
 
Møteleder: Nils Petter Hobbelstad 
Referent: Bent Ek  
 
 
 
 
Før det ordinære møtet blir det en workshop om medvirkning og de kommunale rådenes rolle i 
dette. Den ledes av kultursjef Christer Best Gulbrandsen. 
 
 
 
Dagsorden:  
 
1. Godkjenning av dagsorden 
Eventuelt nye saker som ønskes behandlet legges til sakslista. 
  
2. Godkjenning av referat fra forrige møte 
Referat fra møtet 13/12-2016 følger vedlagt. 
 
3. Fagrapport 3 – andre kulturminner fra nyere tid 
Denne rapporten er behandlet to ganger tidligere. Den versjonen som nå foreligger, ble sendt ut til 
Kulturminnerådet 6/1. Den eneste vesentlige endringen fra tidligere – ved siden av innsetting av 
illustrasjoner og kart – er at forslaget om Holtefjellcellene som eget kulturmiljø og kulturmiljøet 
Krambudalsgruvene er innskrenket til området rundt Røkeberggruva. Dette er gjort etter innspill om 
at disse områdene hadde for stor geografisk utstrekning til at det er naturlig å se dem som 
kulturmiljøer. Det legges opp til sluttbehandling av rapporten på dette møtet. 
 
 



4. Fagrapport 2 – nyere tids kulturminner (bygninger og bygningsmiljøer) 
Denne rapporten er utarbeidet av Jo Sellæg og ble overlevert til Øvre Eiker kommune 2/1 i år. Den 
ble sendt ut til Kulturminnerådet 6/1. Som referansegruppe har ikke Kulturminnerådet mulighet til å 
vedta endringer i rapporten, men kan kommentere innholdet og komme med forslag til endringer og 
tilføyelser. 
 
5. Utkast til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 
Det foreligger et første utkast til kommunedelplan, og denne følger vedlagt. Dette utkastet er 
foreløpig ikke behandlet av arbeidsgruppa. Kommentarer og innspill fra Kulturminnerådet vil bli tatt 
med når arbeidsgruppa skal utforme den endelige versjonen av planen. 
 
6. Navnsetting av veier og gater 
På forrige møte ble det i forbindelse med behandling av nye gatenavn tatt opp at Øvre Eiker 
kommune bør vurdere å endre praksisen med at gater og veier ikke skal kalles opp etter personer. 
Terje Larsen har i etterkant sendt over et notat som gir en faglig begrunnelse for dette (se vedlegg). 
På bakgrunn av dette foreslås det at Kulturminnerådet ber kultursjefen om å ta initiativ til at denne 
praksisen endres (se vedlagte utkast til brev). 
 
7. Nytt veinavn på Skotsmoen 
Geodataavdelingen i Øvre Eiker kommune har bedt om innspill til et nytt veinavn på Skotsmoen. 
Nærmere opplysninger med kart er vedlagt. 
 
8. Orienteringssaker 

a. Elin og Nils Petter orienterer om ny RV 35. Informasjon om prosjektet finnes også på 
internett: http://www.vegvesen.no/Riksveg/rv35ogfv287. 

b. Nils Petter orienterer om utstilling av Fiskumøksa på Kulturhistorisk museum. 
c. Program for Riksantikvarens Utviklingsnett 10. mars følger vedlagt. 
d. Program for Kulturvernkonferansen 2017 følger vedlagt. 


