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Tidspunkt: tirsdag 24. januar 2017, kl.19.00-21.00 
Sted: Eiker Arkiv (Øvre Eiker Rådhus)  
Møtedeltakere: Nils Petter Hobbelstad, Åse Klundelien, Åmund Tonna, Terje Larsen, Elin 
Evenrud og Morten Halvorsen 
Forfall: Ellen Pauline Steen, Stein Andersen og Anne Marie Leret  
Møteleder: Nils Petter Hobbelstad 
Referent: Bent Ek 
 
 
Før møtet ble det gjennomført en “workshop” om innbyggermedvirkning og de kommunale 
rådenes rolle i dette. 
 
 
Dagsorden  
 
1. Godkjenning av dagsorden 
Dagsorden ble godkjent. 
  
2. Godkjenning av referat fra forrige møte 
Referat fra møtet 13/12-2016 ble godkjent uten merknader. 
 
3. Fagrapport 3 – andre kulturminner fra nyere tid 
Rapporten ble behandlet av arbeidsgruppa på møte 23/1, og den hadde følgende kommentarer til 
rapporten: 

• Det foreslås ikke noen utvidelser av kulturmiljøene Bollerud og Gamle-Hokksund 
• I avsnitt 4 settes det inn kart som viser plasseringen av de kulturminnene som er omtalt. 
• Referansene “Kulturminnekompasset” Buskerud fylkeskommunes plan fjernes. Omtalen av 

Skarragruvene og Hakavik flyttes til avsnittet med forslag til nye kulturmiljøer 
• Bildetekster og bildekreditering settes inn der dette mangler 

 
Kulturminnerådet hadde ingen merknader til disse forandringene. Det ble imidlertid påpekt at 
Skriverparken er vurdert som et kulturminne med middels verdi, mens fagrapport 2 vurderer 
Sorenskrivergården “med omgivelser” som et kulturminne med svært høy verdi. Det ble derfor 
bestemt at parken gis verneverdi “høy”.  
 
I presentasjonen av planen bør det understrekes at det er viktig å bruke disse kulturminnene både i 
arbeidet med formidling av lokalhistorie og i sammenheng med reiselivsnæringen. 



 
 
4. Fagrapport 2 – nyere tids kulturminner (bygninger og bygningsmiljøer) 
Det var ingen merknader til denne rapporten. 
 
5. Utkast til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 
Bent orienterte kort om arbeidsgruppas forslag til endringer i det utkastet som var sendt ut i forkant 
av møtet. Kulturminnerådet hadde ingen bemerkninger til dette eller til innholdet for øvrig. 
 
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. Det 
ble vedtatt å sende et brev til kultursjefen om dette. 
 
7. Nytt veinavn på Skotsmoen 
Geodataavdelingen i Øvre Eiker kommune har bedt om innspill til et nytt veinavn på Skotsmoen. Det 
var enighet om å foreslå “Krillåsveien”.   
 
8. Informasjonsmøter om kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 
Nils Petter deltar på møtet med grunneierne 30/1. På den åpne informasjonsmøtet 7/2 ønsker 
arbeidsgruppa at Kulturminnerådet bemanner en av stasjonene på “Spørsmålstorget”. Nils Petter, Åse, 
Åmund og Elin deltar på dette. 
  
9. Orienteringssaker 

a. Elin, Nils Petter og Morten orienterte fra møtene om ny RV 35. Møtene har avslørt at det er 
stor skepsis til omfanget av denne veiutbyggingen, og det har blitt stilt spørsmål ved 
forutsetningene for hele prosjektet med en fire-felts motorvei. Uansett hvilken av 
korridorene som blir valgt, vil viktige kulturminner gå tapt. Kulturminnerådet har 
imidlertid ikke forutsetning for å si noe om de ulike alternativene som foreligger. Det ble 
derfor konkludert med at rådet venter med å uttale seg om dette. 

b. Nils Petter orienterer om at Fiskumøksa er “månedens gjenstand” ved Kulturhistorisk 
Museum i Oslo, og at Kulturminnerådets kopi av øksa er lånt ut til museet. Nils Petter er 
invitert inn til museet sammen med Reidar Andresen, som fant emnet til kopien. De sørger for 
å ta foto som kan legges ut på Kulturminnerådets nettsider.  

c. Riksantikvaren arrangerer nytt “Utviklingsnett” fredag 10/3. De som ønsker å delta, kan 
melde seg på individuelt. Deltakelse rapporteres til Bent, og Kulturminnerådet dekker 
reiseutgiftene. 

d. Kulturvernkonferansen 2017 arrangeres lørdag 11/3. De som ønsker å delta, kan melde seg på 
individuelt. Deltakelse rapporteres til Bent, og Kulturminnerådet dekker deltakeravgift og 
reiseutgifter 


