
Handlingsplan for kulturminnevern i Øvre Eiker kommune 2022-2023

Planen er knyttet til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Øvre Eiker.

A. Nye tiltak:

Tiltak 1: “Gjennomføre to årlige nettverkssamlinger: En fagsamling på dagtid for kommunalt 
ansatte og en fagsamling på kveldstid for grunneiere og andre interesserte” 
Den årlige fagsamlingen internt skjer  hvert år i uke 11.  Samlingen for grunneiere og andre 
interesserte foreslås gjennomført i perioden september-november, eventuelt i forbindelse med de 
nasjonale Kulturminnedagene. 

 
Tiltak 2: “Utarbeide strategi for informasjon og kommunikasjon med eiere av verneverdige 
kulturminner” 
Den årlige fagsamlingen blir en viktig del av denne strategien. Hva huseierne har behov for ut over 
dette, tas opp som et eget punkt på denne samlingen. Dannelse av et lokallag av 
Fortidsminneforeningen, i samarbeid med Fortidsminneforeningen i Buskerud, kan løftes fram som 
et forslag. Det kan også være behov for en egen samling med frivilligheten, der en kan utveksle 
informasjon og idéer rundt prosjekter og arrangementer. Kommunens "sammen skaper vi"-sider kan
egne seg til innspill og påmelding til en slik samling. 

Tiltak 3: “Utarbeide retningslinjer for drift og vedlikehold av bygninger og anlegg i kommunens 
eie“ 
Denne saken følges opp i dialog med Øvre Eiker kommunale eiendom KF og kommunens 
avdelinger for Samfunnsutvikling og for Økonomi, Styring og Støtte.   

Tiltak 4: “Avklare prioritering av skilting av kulturminner med regional verdi” 
Dette tiltaket er gjennomført, og skilt er satt opp i samarbeid med Viken fylkeskommune. Det er 
imidlertid aktuelt å fortsette dette samarbeidet, i første omgang ved Fiskum nye kirke som 
utgangspunkt for merket sti i kulturlandskapet rundt Fiskum gamle kirke, dernest avklare med 
Düvelgårdens Venner om det er ønske om dette i Skotselv. 
 

Tiltak 5: “Kostnadsberegne brannsikringsplan for Gamle-Hokksund, Dynge og Fosshaugen og 
vurdere behovet for å utarbeide slike planer” 
Tiltaket er kostnadsberegnet til kr.250.000,-. Saken følges opp i dialog med brannvesenet og med 
Seksjon for Samfunnsutvikling. 
 

Tiltak 6: “Utarbeide en bevaringsplan for gravminner på kommunens kirkegårder.”  
Det er behov for å utarbeide en plan som ivaretar de eldste og mest utsatte gravminnene, mens det 
vurderes en omfattende plan seinere. Den praktiske gjennomføringen må skje i samarbeid med Øvre
Eiker kirkelige fellesråd og menighetene, samt frivillige organisasjoner.



B. Eksisterende tiltak som opprettholdes:

• Formidlingsopplegg gjennom «Den kulturelle skolesekken» beholdes eller videreutvikles.

• Tilskudd til museene og det frivillige kulturminnevernet vurderes i sammenheng med 
kommunens helhetlige tilskuddspolitikk.

• Tilbud om kulturaktiviteter i skoleferiene. Dette videreutvikles i samarbeid med museene 
og frivillige organisasjoner

•  Inkludere kommunens kulturarv i kommunens kulturtilbud til eldre.  Det tas sikte på å 
videreføre og styrke det eksisterende samarbeidet mellom Kultur og frivillighet og Trivsels-
og Mestringssenteret ved Eikertun.  

• Bidra til kontakt mellom eiere av verneverdige bygninger og håndverkere med 
spesialkompetanse. Kommunen kan ikke anbefale konkrete håndverkere, men det er likevel 
mulig å bidra gjennom å informere om Buskerud bygningsvernsenter og foreningen 
«Tradisjonshåndverkere i Buskerud». Dette bør bli et ledd i å synliggjøre kulturminner og 
kulturmiljøer på kommunens nettsider. 

• Fortsette skilting av verneverdige kulturminner i samarbeid med frivilligheten. Skilting av
kulturminner fortsetter med utgangspunkt i lokale initiativ. Skilting med qr-koder i 
verneverdig tettbebyggelse kan være et supplement til den tradisjonelle 
kulturminneskiltingen.

• Fortsette arbeidet med å synliggjøre kulturminner og kulturmiljøer på kommunens 
nettsider. Når kommunens nye hjemmesider er på plass, bør informasjon om kulturminner 
og kulturminnevern oppdateres og gjøres mer synlig. Det bør produsere en liten brosjyre 
som forteller om kulturminner generelt og kulturvernplanen spesielt og med henvisning til 
hvor man kan hente informasjon på nett.  Prioriterte områder bør være krigsminnesmerker, 
fredede bygninger og kulturmiljøer som er definert i kommunedelplanen. Det linkes til 
aktuelle nettsteder som kulturminnesøk.no og lokalhistoriewiki.no, samt til lokale prosjekter
som “Voice of Vestfossen” og “Samfunnet under Hellefossen”. 

 

C. Tiltak som ikke prioriteres i denne perioden: 

• Plan for lokalhistorisk basiskunnskap for grunnskolen og/eller skolepakker med opplegg 
knyttet til kulturminner, kulturmiljøer og lokalhistorie i eget nærmiljø. Vurdere behovet 
for en plan for lokalhistorisk basiskunnskap for grunnskolen, med et obligatorisk 
lokalhistorisk kjernepensum som knyttes til Den Kulturelle Skolesekken. Det kan også 
utarbeides pakker for hver skolekrets med tilrettelagt pedagogisk opplegg for bruk i 
undervisning og prosjekter knyttet til kulturminner, kulturmiljøer og lokalhistorie i eget 
nærmiljø gjennom en «fadderordning» i utvalgte skoletrinn hvor elevene «adopterer» et 
kulturminne. Dette må skje i dialog med skolene og med utgangspunkt i skolenes ønsker og 
behov. 

• Geocaching. Dette er et nasjonalt og internasjonalt tilbud som organiseres via internett. Det 
er en moderne form for skattejakt, familievennlig og spennende også for ungdom og andre 



som ønsker mål for turen. Det er ikke aktuelt for kommunen å involvere seg direkte i dette, 
men isteden prioriterer å gjøre informasjon om kulturminner lett tilgjengelig. 

• Veileder for privatpersoner som ønsker å gi testamentariske gaver til kulturminneformål. 
Det kan vurderes å lage en veileder for privatpersoner som ønsker å gi testamentariske gaver
til kulturminneformål, men dette tiltaket prioriteres ikke i denne perioden. 

• Utarbeide Kulturminnevernplanen i populærversjon/bokform. Dette tiltaket prioriteres 
ikke i denne perioden. 

• Etablere kommunens team for kulturminnevernsaker i samarbeid med enheten for 
Regulering, byggesak og oppmåling og stabsenheten for Plan, landbruk og næring. Dette 
tiltaket prioriteres ikke i denne perioden 


