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Reguleringsbestemmelser                      
Detaljregulering Sorenskrivergården 

Nesbyen kommune  
   PlanID 01201801  

10.05.2021 

 

1. PLANENS HENSIKT 

Hensikten med planen er å legge til rette for regulering av Sorenskrivergården med uteområder, 
adkomst og parkering. Planen legger til rette for etablering av ny parkeringsplass, etablering av 
Valhall, samt videreføring av en boligeiendom. Planen gir føringer for bruk og bevaring av områdene 
tilhørende Sorenskrivergården. Planområdet ligger i et område med høy verneverdi og med 
bebyggelse med høy og svært høy verneverdi. Planen skal sikre at hensynet til områdets- og 
bebyggelsens verneverdi blir ivaretatt. Planen gir også føringer for omfang og utforming av ny 
bebyggelse og planen skal sikre at hensynet til omgivelsene blir ivaretatt og sikre at området framstår 
helhetlig med tilpassing til eksisterende terreng og landskap.   

2. FELLESBESTEMMELSER (§12-7, NR. 4 OG 6)  

Terrengforandringer i form av fyllinger og skjæringer og sår i forbindelse med bygge- og 
anleggsvirksomhet skal etterbehandles/overdekkes og tilsåes/beplantes slik at det får et naturlig 
utseende.  

Bygninger skal gis en helhetlig utforming og tilpasses terreng og omgivelser.  

Dersom det under anleggsarbeidet eller annen virksomhet i planområdet skulle dukke opp 
automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet straks stanses og fylkeskommunens 
kulturvernavdeling må varsles, jfr. Lov om kulturminner § 8. 2. ledd. Det er viktig at de som utfører 
arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelsen.  

Prinsipper for universell utforming skal legges til grunn ved utforming av bygninger, trafikkanlegg og 
utearealer. Det skal redegjøres for hvordan disse prinsippene er lagt til grunn i den enkelte 
byggesøknad. 

Planen erstatter deler av reguleringsplan for del av Nesbyen sentrum (PlanID 01200904).  

3. BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL 

3.1. Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr.1) 

3.1.1. Boligbebyggelse (B6) 

3.1.1.1. Fellesbestemmelser  
Området regulert til boligbebyggelse omfatter en tomt – B6. Det tillates etablert en enebolig på 
tomta.  
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3.1.1.2. Krav til situasjonsplan (§ 12-7 nr.12) 
Før behandling av byggesøknad for enkelttomt skal det settes krav om en situasjonsplan i minimum 
målestokk 1:200, og en redegjørelse for den estetiske tilpasningen til omgivelsene. Planen skal vise 
hvordan den bygde og ubebygde delen av tomta skal utnyttes og terrengformes. Det skal redegjøres 
for bygningsplasseringer og bygningsvolum, material-, form og fargebruk, planlagt 
terrengbehandling, støttemurer, gjerde, atkomst, parkering, ledningsgrøfter, overvannshåndtering, 
avfallshåndtering og tilplantning/etterbehandling. I tillegg skal det foreligge profiler som viser 
eksisterende (opprinnelig) og nytt terreng sammen med bygningshøyder.  

3.1.1.3. Utnytting (§ 12-7 nr. 1) 
På boligtomta kan det etableres et frittliggende bolighus med tilhørende uthus/garasje.  

Maks tillatt utnytting er 25 % BYA.   

Uthus/garasje kan føres opp med inntil BYA = 50 m2,  

Maks tillatt utnytting BYA inkluderer arealer til parkeringsplasser. Det skal etableres 2 vinterbrøytede 
parkeringsplasser på 18 m2 pr. enebolig. Parkeringsplassene skal etableres på den enkelte tomt. 
Parkeringsplass i garasje teller som biloppstillingsplass. Arealer framfor garasjeport teller ikke som 
biloppstillingsplass.  

3.1.1.4. Byggehøyder (§ 12-7 nr. 1) 
Maks tillat mønehøyde er 7,5 meter. Maks tillat mønehøyde er oppgitt i forhold til gjennomsnittsnivå 
for planert terreng rundt bygningene.  

For uthus/garasje er maksimal tillatt gesimshøyde 2,7 meter, mens maksimal tillatt mønehøyde er 
4,0 meter.  

3.1.1.5. Plassering (§ 12-7 nr. 1) 
Plassering av bygningen skal tilpasses tomtens beskaffenhet.  

Der annet ikke er vist på plankartet, gjelder generell byggegrense på 4 meter fra eiendomsgrense 
eller annet reguleringsformål. Uthus/garasje kan godkjennes plassert inntil 1 meter fra 
eiendomsgrense.  

3.1.1.6. Utforming (§ 12-7 nr. 1) 
Tomta inngår i et større sammenhengende område med kulturhistoriske verdier i bygningsmassen. 
Ny bebyggelse skal utformes og tilpasses slik at eksisterende og planlagt bebyggelsesstruktur styrkes.  

Materialbruk i eksteriøret skal i hovedsak være av tre. Tegl, mur og eventuelt andre materialer kan 
også godkjennes dersom de er tilpasset omgivelsene. Bygninger skal fargesettes med lyse farger. 
Skarpe og grelle farger, kontrasterer eller store flater av mørke fager tillates ikke.  

Takvinkelen skal være mellom 22-34 grader.  

Takmaterialet skal være skifer, spontak, takstein eller materiale med tilsvarende utførelse i matt rød 
eller grå, eventuelt tretak.  

Uthus/garasje skal være tilpasset bolighuset med hensyn til form, farge og materialvalg. Garasjeloft 
kan benyttes som uthus, men ikke som rom for varig opphold.  

Ved behandling av byggesøknader skal kommunen legge vekt på at boligen og tilhørende bygninger 
får en god utforming, materialbehandling og plassering i terrenget.  

Ubebygde arealer skal gis en tiltalende behandling og holdes i orden og god stand.  
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3.1.1.7. Minste uteoppholdsareal (§ 12-7 nr. 2, 3, 4, 6) 
Uteoppholdsareal er de deler av tomta som ikke er bebygd eller avsatt til kjøring og parkering, og 
som er egnet til uteopphold. Ikke overbygd del av terrasser og takterrasser kan regnes som 
uteoppholdsareal. Inntil 10 m2 av overbygd terrasse kan erstatte deler av kravet til MUA  

Krav til MUA per boligtomt er 300 m2.  

3.1.1.8. Energi (§ 12-7 nr. 2, 3, 4, 6) 
Det skal i ny boligbebyggelse legges til rette for minimum to energikilder.  

3.1.2. Næringsbebyggelse (§ 12-5 nr.1) 

3.1.2.1. Fellesbestemmelser 
Det tillates etablert et hovedbygg på BN – Valhall, med et tilbygg på maks. 25 m2 og et frittliggende 
uthus på maks. 30 m2.  

3.1.2.2. Krav til situasjonsplan 
Før behandling av byggesøknad er det krav om en situasjonsplan i minimum målestokk 1:200, og en 
redegjørelse for den estetiske tilpasningen til omgivelsene. Planen skal vise hvordan den bygde og 
ubebygde delen av tomta skal utnyttes og terrengformes. Det skal redegjøres for 
bygningsplasseringer og bygningsvolum, material-, form og fargebruk, planlagt terrengbehandling, 
støttemurer, gjerde, atkomst, parkering, ledningsgrøfter, overvannshåndtering, avfallshåndtering og 
tilplantning/etterbehandling. I tillegg skal det foreligge profiler som viser eksisterende (opprinnelig) 
og nytt terreng sammen med bygningshøyder. 

3.1.2.3. Plassering 
Plassering av bygningen skal skje innenfor BN som vist på plankartet. 

3.1.2.4. Utforming 
Tomta inngår i et større sammenhengende område med kulturhistoriske verdier i bygningsmassen. 
Bygningen skal oppføres slik at eksisterende og planlagt bebyggelsesstruktur styrkes.  

Oppføring av Valhall innenfor området er tillatt slik bygget opprinnelig er utformet. Det er tillatt med 
oppføring av et mindre tilbygg og et frittliggende uthus. 

Det tillates ikke tiltak som kan forringe bevaringsverdien knyttet til Valhall. 

Ubebygde arealer skal gis en tiltalende behandling og holdes i orden og god stand. 

 

3.1.3. Offentlig eller privat tjenesteyting (§ 12-7 nr. 2, 3, 4, 6) 
Området omfatter arealer til den gamle Sorenskrivergården.  

Bebyggelsen innenfor området OFF_1 skal bevares, jf. pkt. 4.2.2.  

Innenfor område OFF_2 er det tillatt med oppsetting/tilflytting av annen eldre bebyggelse, statuer ol. 
så sant områdets og eksisterende bygningers verneverdi ikke forringes.  

Det skal ikke legges til rette for parkering innenfor område OFF_1 og OFF_2.  
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3.2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

3.2.1. Fellesbestemmelser (§ 12-7 nr. 1, 14) 
Området regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur omfatter veger og gang- og 
sykkelveger med tilhørende anlegg.  

3.2.2. Kjøreveg (§ 12-7 nr. 1) 
Regulert vegtrasé skal gi helårs adkomst til området.  

3.2.3. Gang – sykkelveg (§ 12-7 nr. 1) 
Formålet omfatter arealer avsatt til gang- og sykkelveg.   

3.2.4. Annen veggrunn, grøntareal (§ 12-7 nr. 1) 
Der det ikke er til hinder for funksjonalitet og vedlikehold, skal arealer avsatt til annet trafikkareal få 
en grønn utforming.   

3.2.5. Parkeringsplasser (§ 12-7 nr. 1, 7) 
Området skal benyttes til parkeringsplasser tilgjengelig for allmenheten.   

Området avsatt til parkeringsplasser skal gis et tiltalende utseende.  

3.3. Grønnstruktur  

3.3.1. Park 3 – Sorenskrivergården (§ 12-7 nr. 1, 9) 
Området omfatter grøntanlegget i tunet til den gamle Sorenskrivergården. Arealet kan benyttes til 
park. Det er tillatt å plante i matjordlaget. Tiltak som berører grunnen under matjordlaget er ikke 
tillatt uten dispensasjon fra kulturminnelovens §4. Kulturminneseksjonen i Viken fylkeskommune skal 
kontaktes ved tiltak i området. 

3.3.2. Park 1 og 2– vegetasjonsskjerm (§ 12-7 nr. 1, 9)  
Området omfatter arealer avsatt til vegetasjonsskjerm og kan ha en parkmessig utforming, jf. pkt. 
4.2. 

Eksisterende allé mot adkomstveg V2 skal bevares. Ved behov skal ny allé etableres. 

3.4. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 

3.4.1. Friluftsområde i sjø og vassdrag (§ 12-7 nr. 6) 
Arealene omfatter deler av B6 som går ut i Rukkedøla og er avsatt til vegetasjonsskjerm.    

4. BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER (§§ 12-6, 12-7 OG 11-8) 

4.1. H570 Bevaring kulturmiljø (§11-8 c) 

4.1.1. H570_1  
Sonen er en del av et større sammenhengende område med kulturhistoriske verdier i 
bygningsmassen.  
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Oppføring av Valhall innenfor området er tiltatt slik bygget opprinnelig er utformet. 

Det tillates ikke tiltak som kan forringe bevaringsverdien knyttet til byggets eksteriør.  

Bygningen kan gjennomgå nødvendig rehabilitering forutsatt at bygningens eksteriør med hensyn til 
målestokk, form, detaljering, materialbruk og farger blir opprettholdt. Ved restaurering eller 
reparasjon av eksteriøret skal originale/eldre materialer og elementer, som taktekking, vinduer, 
dører, kledning, panel og listverk m.m., bevares så langt det lar seg gjøre, og med sin opprinnelige 
plassering. Der verdifulle eldre elementer er tapt skal uttrykk og kvalitet med hensyn til utforming, 
materialbruk, farger og utførelse videreføres.  

Endringer i utomhuselementer kan tillates dersom det ikke går på bekostning av byggets 
kulturminnefaglige og estetiske verdier.  

Før kommunen kan godkjenne tiltak innenfor sonen, skal kulturmyndighetene i fylkeskommunen ha 
fått anledning til å uttale seg. En uttalelse fra kulturminnemyndighet skal legges til grunn for 
behandling av søknad om tiltak.  

4.1.2. H570_2 
Bebyggelse i Sorenskrivergården som på plankartet er vist som bygg som skal bevares tillates ikke 
revet, med mindre forfall/skader er dokumentert i et slikt omfang at bygningen må regnes som tapt. 
Ved riving skal bygningen dokumenteres fagmessig ved oppmåling og grundig beskrivelse av 
konstruksjon, rominndeling og overflater.  

Det tillates ikke tiltak som kan forringe bevaringsverdien knyttet til eksisterende byggverks eksteriør.  

Bestående bygninger kan gjennomgå nødvendig rehabilitering forutsatt at bygningenes eksteriør 
med hensyn til målestokk, form, detaljering, materialbruk og farger blir opprettholdt. Ved 
restaurering eller reparasjon av eksteriøret skal originale/eldre materialer og elementer, som 
taktekking, vinduer, dører, kledning, panel og listverk m.m., bevares så langt det lar seg gjøre, og 
med sin opprinnelige plassering. Der verdifulle eldre elementer er tapt skal uttrykk og kvalitet med 
hensyn til utforming, materialbruk, farger og utførelse videreføres.  

Endringer i utomhuselementer kan tillates dersom det ikke går på bekostning av anleggets 
kulturminnefaglige og estetiske verdier.  

Før kommunen kan godkjenne tiltak innenfor sonen, skal kulturmyndighetene i fylkeskommunen ha 
fått anledning til å uttale seg. En uttalelse fra kulturminnemyndighet skal legges til grunn for 
behandling av søknad om tiltak.  

4.2. H730_1 og H730_2 Båndleggingssone 

Sonene markerer areal som er båndlagt etter lov om kulturminner etter funn av automatisk fredete 
kulturminner og stor sannsynlighet for å påtreffe automatisk fredete kulturminner i grunnen.  For 
området gjelder kulturminnelovens § 4. Planting kan tillates i matjordlaget. Tiltak som vil påvirke 
terrenget dypere enn pløyedybde er ikke tillatt uten dispensasjon fra kulturminnelovens §4. 
Kulturminneseksjonen i Viken fylkeskommune skal rådføres ved tiltak i området.  

4.3. H140 Frisiktsone 

Innenfor frisiktsonen skal det være frisikt i en høyde av 0,5 meter over tilstøtende vegers planum.  
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5. BESTEMMELSESOMRÅDER 

Innenfor bestemmelsesområde #1, og #2 og #3 avmerket i kartet er det påvist automatisk fredete 
kulturminner i grunnen.  

Før iverksetting av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgraving av de berørte 
automatisk fredete kulturminnelokalitetene – Id-265922, Id-265919 og Id-265924, markert med 
bestemmelsesområde #1, #2 og #3 i plankartet. Det skal tas kontakt med Viken fylkeskommune i god 
tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes.  

6. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

6.1. Før igangsettingstillatelse 

Før det gis igangsettingstillatelse for ny bebyggelse innenfor planområdet skal det utarbeides 
situasjonsplan iht. pkt. 3.1.1.2 og pkt. 3.1.2.2.  

6.2. Før tillatelse til tiltak i B6 

Før tillatelse til tiltak etter pbl i felt B6 skal det gjennomføres arkeologisk utgraving av automatisk 
fredete kulturminner i hht vilkår for dispensasjon fra kml §4. 

6.3. Før tillatelse til tiltak i OFF_2 

Før tillatelse til tiltak etter pbl i felt OFF_2 skal det gjennomføres arkeologisk utgraving av automatisk 
fredete kulturminner i hht vilkår for dispensasjon fra kml §4. 

6.4. Før tillatelse til tiltak i BN 

Før tillatelse til tiltak etter pbl. i felt BN skal det gjennomføres arkeologisk utgraving av automatisk 
fredete kulturminner i hht. vilkår for dispensasjon fra kml. §4. 

6.5. Før brukstillatelse  

Før det gis brukstillatelse til ny boligbebyggelse og næringsbebyggelse skal det være etablert 
tilfredsstillende vann- og avløpsløsninger. Det skal også være etablert tilfredsstillende adkomst, 
parkering og teknisk anlegg for elektrisitet og renovasjon.  

Etterbehandling langs nye adkomstveger og ledningstraséer skal være utført før brukstillatelse kan 
gis for de berørte eiendommene til veganlegget/ledningstraséen.  

 

 

 


