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Forord 
 

Asplan Viak AS har vært engasjert av Nesbyen kommune til å bistå med utarbeidelse av 
Detaljregulering Sorenskrivergården, Nesbyen kommune. Torunn Bekkeseth har vært Nesbyen 
kommune sin kontaktperson for oppdraget.  

Rannveig Brattegard har vært oppdragsleder for Asplan Viak AS.  

Ål, 19.11.2020 

Rannveig Brattegard Eirik Øen  
Oppdragsleder Kvalitetssikrer 

 

Reguleringsplanen (plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse) er omarbeidet etter vedtak i 

Nesbyen kommunestyre 15.04.2021. 

Nesbyen 10.05.2021. 

Torunn Bekkeseth, avd.ing. 
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1. INNLEDNING 

  

1.1. Formål 

Formålet med planarbeidet har vært å detaljregulere Sorenskrivergården på Nesbyen med adkomst 
og parkering, plassering av det gamle ungdomshuset Valhall i området, samtidig som man har sett på 
bruken av et mindre areal nord for dagens adkomst som i gjeldene plan er avsatt til boligformål.  

 
Figur 1: Kartskissen viser planområdet sin beliggenhet på Nesbyen. Planområdet ligger innenfor den røde sirkelen. 

 

Planområdet ligger på Nesbyen, i den gamle delen av Nesbyen sentrum. Dette er et området med 
mange gamle hus og bebyggelsen på eiendommen til Sorenskrivergården er vurdert til å ha svært 
høy og høy verneverdi. Områdene rundt planområdet har også bebyggelse med svært høy og høy 
verneverdi.  

Nesbyen kommune jobber med å etablere galleri og opplevelsessenter i Sorenskrivergården med 
tema nasjonalromantikken. Dette vil blant annet kreve bedre tilrettelegging for publikum med 
parkering og adkomst/uteområdet. Det er også ønskelig å sette opp to eldre bygg på tunet til 
Sorenskrivergården; et gammelt stabbur og en gammel stall, samt noen statuer.  

Som en del av planområdet er også område B5c og B6 i reguleringsplan for del av Nesbyen sentrum. 
Disse områdene er i gjeldene plan avsatt til boligformål og det har gjennom planprosessen vært 
ønskelig å vurdere framtidig bruk av disse. 
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1.2. Oppdragsgiver og eiendomsforhold 

Oppdragsgiver er Nesbyen kommune og Asplan Viak AS er engasjert til å bistå med utarbeidelse av 
plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse, samt ROS-analyse.  

Planområdet omfatter gnr/bnr 77/95 Sorenskrivergården, gnr/bnr 76/26 Aker fra Devegge nordre og 
del av gnr/bnr 75/3 Nystugu.  

1.3. Planlegger 

Asplan Viak AS er at av Norges største rådgivende konsulentfirma med ca. 1000 tilsatt fordelt på over 
30 kontorer spredt utover hele landet. Asplan Viak eies av en stiftelse med formål om å utvikle 
selskapet og medarbeiderne. Internasjonalt jobber Asplan Viak gjennom Nordplan. Besøk 
www.asplanviak.no for å lese mer om selskapet. Lokalt i Hallingdal er Asplan Viak lokalisert på Ål og 
har 9 tilsatte.   

Arealplanlegger er Asplan Viak AS ved arealplanlegger Rannveig Brattegard. Andre medarbeidere 
som har bidratt er Stian Heid (teknisk tegner), Marianne Laa (landskap), Margit Oppsahl (landskap), 
Marthe Maren Thomassen (landskap), Åse Marit Rudlang Flesseberg (kulturminner) og Eirik Øen 
(plan medarbeider, KS)  

 

2. PLANOMRÅET OG EKSISTERENDE FORHOLD 
 

2.1. Beliggenhet og størrelse 

Planområdet ligger på Nesbyen mellom fv. 214 – Rukkedalsvegen og Rukkedøla. Planområdet har en 
størrelse på ca. 7,8 daa.  

 
Figur 2: Utsnittet over viser planområdets planavgrensning. 
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2.2. Forholdet til gjeldene planer 

Gjeldene føringer for Sorenskrivergården finner man i kommunedelplan Nesbyen (PlanID 00201201). 
Sorenskrivergården er i planen avsatt til offentlig formål.  

 

 
Figur 3: Utsnitt kommunedelplan Nesbyen. Planområdet ligger innenfor den røde sirkelen. 

 

Deler av planområdet er omfattet av reguleringsplan for del av Nesbyen sentrum (PlanID 01200904). 
Områdene er avsatt til boligformål (område B5c og B6). Område B5c er også omfattet av hensynsone 
for bevaring av kulturmiljø.  

 
Figur 4: Utsnitt reguleringsplan for del av Nesbyen sentrum. Planområdet ligger innenfor den røde sirkelen. 
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3. PROSESS 

 

3.1. Historikk 

Det ble den 22.03.2018 varslet om oppstart av planarbeid for Kvartal L Nesbyen – Nes kommune. Det 
ble på samme tid satt en annonse i lokalavisen Hallingdølen.  

Planområdet som ble varslet er betydelig større enn det aktuelle planområdet for denne planen. 
Under er de merknader som omhandler denne delen av planen oppsummert og kommentert.   

3.2. Innkomne merknader 

Avsender Resymé Vurdering 

Fylkesmannen i 
Buskerud 

Datert 
25.04.2018 

Ber om at forhold knyttet til støy, barn og unge, 
landskap, friluftsliv, naturmangfold, vassdrag, 
jordvern, klima og energi og universell utforming blir 
tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. 
Påpeker at Rukkedøla utgjør en risiko ved flom. Det 
må derfor sikres et tilstrekkelig grøntbelte langs elva 
både av hensyn til flom, men også ut fra allmenne 
interesser knyttet til friluftsliv, naturmangfold og 
opplevelsen av elva i bybildet. Ber om at ROS-analyse 
følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at 
eventuelle nødvendige tiltak mot uønskede 
hendelser blir innarbeidet i planen.  

Temaene fylkesmannen tar opp 
er beskrevet og vurdert i 
planbeskrivelsen. Planen legger til 
rette for videreføring av 
boligområde B6 som ligger ned 
mot Rukkedøla. Det er lagt inn en 
byggegrense på 10 meter fra 
Rukkedøla og B6 ligger utenfor 
faresonen for 200-årsflom. ROS-
analyse følger planmaterialet.  

Buskerud 
fylkeskommune  

Datert 
30.04.2018 
23.07.2018 
12.08.2018 

Understreker at planområdet omfatter en del av 
Nesbyen som er oppført i oversikt over verneverdig 
kulturmiljø. Ser positivt på et planarbeid som har 
som formål å sikre det verneverdige kulturmiljøet. 
Anbefaler at verneverdige bygninger og kulturmiljø 
markeres på kartet med hensynsone c) bevaring av 
kulturmiljø (H570) og at det utarbeides 
bestemmelser som sikrer at det tas hensyn til den 
verneverdige bebyggelsen i området. Anser at det er 
et stort potensiale for automatisk fredet 
kulturminner innenfor planområdet, og må derfor 
foreta en arkeologisk registrering før de kan uttale 
seg til planen. Registreringen må foretas på bar og 
frostfri mark. 

Hensynsone for bevaring av 
kulturmiljø med tilhørende 
bestemmelser er innarbeidet i 
planen.  

Registrering ble gjennomført 
våren 2020. For mer informasjon 
se avsnittet «kulturminner».  

Nes Bygdeliste  

Datert 
26.04.2018 

Opplyser om at Grimsgårdloftet og stallen fra Nedre 
Jorde er kjøpt med formål om at de skal oppføres 
som en del av tunet i Sorenskrivergården. 
Forutsetter at man i planen legger til rette for at 
disse byggene skal settes opp. Påpeker at det er 
viktig at det sette av tilstrekkelig parkeringsareal.   

Planen åpner opp for at eldre 
bygninger kan føres opp på deler 
av tunet til Sorenskrivergården.  

Det legges til rette for ny 
parkeringsplass i nær tilknytting 
til Sorenskrivergården på deler av 
eiendom 76/26.  

Øyvind 
Frekeplass  

Datert 
27.04.2018 

Forutsetter at man i planen legger til rette for at 
Grimgårdloftet og stallen fra Nedre Jordet kan settes 
opp i tunet til Sorenskrivergården. Forutsetter at 
man sikrer tilstrekkelig parkeringsareal. Mener at 
boligområdene B6 og B5c ikke må bebygges. Mener 
bygging på disse arealene vil rasere to av de flotteste 
utsikten i Gamle Nes; nemlig utsikten fra Parken og 

Planen åpner opp for at eldre 
bygninger kan føres opp på deler 
av tunet til Sorenskrivergården.  

Det legges til rette for ny 
parkeringsplass i nær tilknytting 
til Sorenskrivergården på deler av 
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opp mot Nystugu og utsikten fra Møllevegen inn mot 
Sorenskrivergården og Devegge (Øye).  

eiendom 76/26. Boligområdet B6 
er videreført fra tidligere planer. 
Området B5c er satt av til park og 
parkering. 
Reguleringsbestemmelsene sikrer 
at ny bebyggelse på Bc6 skal 
tilpasses det kulturhistoriske 
miljøet det er en del av.  

Jørgen 
Haraldseth 

Datert 30.april 
2018 

Er eier av eiendom 76/26 og ønsker å utvikle 
eiendommen til boligformål. Ønsker å få kjøpe 
tilstøtende areal sørvest for eiendommen, 
beliggende på 77/95 som også er avsatt til 
boligformål. Mener dette vil gi en langt bedre 
arrondering. Mener at dersom dette lar seg gjøre 
man mulig resultat innebære deling av tomten, pga. 
størrelse og arrondering, samt gi ny adkomst til 
76/164. Utforming av bebyggelse vil tilpasses 
omgivelsene i Gamle Nes/ny reguleringsplan.  

I løpet av planprosessen har det 
kommet fram et ønske om å 
plassere ungdomshuset Valhall på 
denne tomta. Dette er vurdert i 
planprosessen og mulige 
løsninger er skissert i 
alternativene 2 og 4. 

Grethe og Stein 
Løvgaard 

Datert 
30.04.2018 

Ønsker at boligområde B6 videreføres.  Boligområde B6 er videreført. På 
grunn av påviste automatisk 
fredete kulturminner i grunnen er 
det satt krav om arkeologisk 
utgraving før tiltak kan tillates. 

Catrine og 
Asgeir 
Haraldset 
Sognefest 

Eiendommen deres 77/200 er nærmeste nabo til 
Sorenskrivergården. Mener Gamle Nes er et unikt og 
flott område og at Sorenskrivergården er at av 
Nesbyens fineste kulturmiljø. Er positive til det nye 
Nasjonalromantiske senteret i Sorenskrivergården, 
men ser en utfordring knyttet til parkering. Er 
opptatt av at det må tilrettelegges for nok parkering 
for å unngå at det parkeres inne på tunet til 
Sorenskrivergården. Mener de gamle kulturmiljøene i 
Gamle Nes er det som gjør området så unikt, og det 
er derfor viktig at det ikke forringes med eventuell 
nybygging i nærheten av Sorenskrivergården.  

Det legges til rette for ny 
parkeringsplass i nær tilknytting 
til Sorenskrivergården på deler av 
eiendom 76/26. Boligområdet B6 
er videreført fra tidligere plan. 
Reguleringsbestemmelsene sikrer 
at ny bebyggelse på tomten skal 
tilpasses det kulturhistoriske 
miljøet det er en del av. 

Området B5c fra tidligere plan er 
imidlertid omdisponert til formål 
park etter funn av automatisk 
fredete kulturminner i grunnen. I 
tillegg legges det til rette for 
parkering på deler av arealet.  

    

3.3. Utredningskrav i forhold til «forskrift om konsekvensutredning» 

Plangrep og utviklingspotensialet i planområdet er vurdert i henhold til «Forskrift om 
konsekvensutredninger FOR-2017-06-21-854».   

Planarbeidet er i all vesentlig grad i tråd med overordnet plan, unntaket er at boligområde B5c 
reguleres til formål næring, park og parkeringsplass. Parkeringsplassen legges det til rette for med 
det formål å tilby en bedre parkeringskapasitet i forbindelse med Sorenskrivergården og Valhall. 
Arealformål næring krever frigivelse og utgraving jf. Kulturminneloven før bygging kan skje. Avvikene 
fra overordnet plan anses for å være små og planarbeidet vurderes til å ikke omfattes av 
omfangskriteriene etter forskriftens §§6-8.   

Det er gjennom prosessen blitt gjort planfaglige vurderinger og det er utarbeidet planmateriale med 
ROS-analyse. 
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3.4. Politisk behandling 

Et planforslag (jf. Alt. 1 i planbeskrivelsen) ble behandlet i teknisk utval 01.12.2020 og lagt ut på 

høring og offentlig ettersyn i perioden 12.12.2020-25.01.2021. Teknisk utval behandlet planen for 2. 

gang 23.03.2021 og gikk inn for at planen skulle vedtas som høringsforslaget. 

Kommunestyret behandlet planen 15.04.2021 og fattet følgende vedtak: 

Saken sendes tilbake til administrasjonen for innarbeidelse av areal til Valhall i planen med ny 
offentlig høring og søknad om frigivelse av areal, jfr. kulturminneloven. Administrasjonen bes 
gjennomføre endring av plan med innarbeidelse av alternativ 4 med følgende justering:  

 Det etableres færrest mulig parkeringsplasser (kun HC og annet nødvendig parkeringsplasser) 
nærmest Møllevegen.  

 Nøyaktig plassering av Vallhall på tomten avklares nærmere mellom tiltakshaver, tomteeier 
og Nesbyen Kommune.  

4. PLANFORSLAG  

4.1. Planløsning  

Planforslaget legger til rette for regulering av Sorenskrivergården med tilhørende områder. 
Planområdet ligger i et bevaringsverdig område med bebyggelse med høy og svært høy verneverdi. 
Reguleringsplanen sikrer bevaring av områdets karakter og bebyggelse. I planprosessen er det påvist 
automatisk fredete kulturminner i grunnen. Planen åpner for tilflytting av annen eldre bebyggelse, 
statuer ol. til et avgrenset område sørøst i tunet og oppføring av Valhall i område B5c. Planen 
forutsetter frigivelse av automatisk fredet kulturminner i grunnen for disse byggeområdene. Øvrige 
deler av tunet frem til husvegg på bygningene og område B5c avsettes til park og sikres med 
båndleggingssone pga. særskilt stor sannsynlighet for å påtreffe automatisk fredete kulturminner i 
grunnen. Før tiltak kan tillates i området er det krav om arkeologisk utgraving av automatisk fredete 
kulturminner innenfor formålet.  

Planforslaget legger også til rette for etablering av ny parkeringsplass i forbindelse med 
Sorenskrivergården. Det legges til rette for en parkeringsplass (P1) med 9 parkeringsplasser. Dette 
arealet er i gjeldende reguleringsplan avsatt til boligformål, område B5c. Resterende del av B5c 
omdisponeres til formål næring og park.  

Boligområde B6 i reguleringsplan for del av Nesbyen sentrum er videreført. Det er avsatt 
vegetasjonssone mot Rukkedøla. Før tiltak kan tillates i området er det krav om arkeologisk utgraving 
av automatisk fredete kulturminner innenfor formålet. 

På boligtomten kan det etableres en enebolig med en utnyttelsesgrad på maks 25 % BYA. 
Reguleringsbestemmelsene sikrer videre at ny bebyggelse skal harmonere med omgivelsene og 
eksisterende bebyggelse i området.  

Reguleringsplanen legger til rette for videreføring av gang- og sykkelveg i Skrivargutu og langs 
Møllevegen.   

4.1.1. Vurderte alternativer på eiendom 76/26 
Når det gjelder utvikling på eiendom 76/26 og 77/95 er flere ulike alternativer blitt vurdert i 
planprosessen.  

Alternativ 1 legger til rette for å etablere parkering nærmest Møllevegen (utenfor vernet område) og 
parkområde nærmest Sorenskrivergården. I dette alternativet legges det opp til at nye 
parkeringsplass skal plasseres utenfor vernet området og man trenger således ikke å gjennomføre en 
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utgraving på eiendommene. Området avsatt til park bidrar til å sikre en god buffer mot 
Sorenskrivergården og mot naboeiendommen i vest gnr. 76/3 Devegge nordre (Øye). Dette vil bidra 
både til å fremheve verdien av de verneverdige bygninger, samtidig som man unngår «konflikter» 
med flere aktiviteter tett innpå hverandre. Ved å forholde seg til sonen for bevaring vil 
parkeringsplassen kunne inneholde 9 parkeringsplasser, inkl. en HC-plass.  

 

 

Figur 5: Illustrasjon parkering utenfor verneområde. 

 

Alternativ 2 som er vurdert er å legge til rette for plassering av ungdomshuset Valhall nærmest 

Møllevegen og parkering nærmest Sorenskrivergården. Ønsket om å sette opp Vallhall i området har 

blitt fremmet i prosessen. Det er innenfor denne ønskelig å legge til rette for en kulturkafé/vertshus. 

Alternativet legger til rette for at grunneier får videreutviklet sin eiendom. Bebyggelsen er i 

alternativet lagt lengst unna Sorenskrivergården, og det vil således være minimal «konflikt» mellom 

Valhall og Sorenskrivergården. Ved å legge til rette for parkering nærmere Sorenskrivergården enn i 

alternativ 1 vil man kunne legge til rette for en større parkeringsplass. Alternativet krever imidlertid 

utgraving av området før tiltak.  
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Figur 6: Illustrasjonen viser hvordan plassering av Vallhall og parkering kan løses. 

 

Alternativ 3 som er vurdert er å legge til rette for parkering nærmest Møllevegen og boligtomt 

nærmest Sorenskrivergården. Dette er delvis en videreføring av eksisterende reguleringsplan der 

eiendommen er satt av til boligformål. Ved denne løsningen vil grunneier får mulighet til å legge til 

rette for utvikling på sin eiendom. Ny bebyggelse vil ligge noe nærmere Sorenskrivergården enn i 

alternativ 2, men generelt vil en utbygging sør for Møllevegen i mindre grad påvirke de 

kulturhistoriske verdiene negativt. Alternativet forutsetter utgraving av området.  
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Figur 7: Illustrasjonen viser hvordan plassering av bolig og parkering kan løses. 

Alternativ 4 (planforslaget) som er vurdert, er å legge til rette for parkering nærmest Møllevegen og 

etablering av Valhall nærmest Sorenskrivergården. Alternativet er ganske likt alternativ 3, men 

boligen er byttet ut med Vallhall. Vurderingene av alternativt er derfor ganske like som i alternativ 3, 

men ved etablering av vertshus/kulturkafé vil bruken av området være noe annerledes enn ved 

etablering av bolig.  

 

Figur 8: Vallhall.  
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4.2. Arealregnskap  

FORMÅL AREAL (m2) 

Boligbebyggelse - Frittliggende småhusbebyggelse 774,4 

Offentlig eller privat tjenesteyting 2156,1 

Næring 468,5 

Kjøreveg 670,2 

Gang- sykkelveg 137,9 

Annen veggrunn - Grøntareal 246,1 

Parkeringsplasser 282,2 

Park 2927,8 

Friluftsområde i sjø og vassdrag 53,4 

Sum 7716,6 

 

4.3. Kulturminner og kulturmiljø  

4.3.1. Automatisk fredete kulturminner i planområdet 
I forbindelse med planarbeidet ble det gjennomført §9 registrering i planområdet. Det ble avdekket 
tre lokaliteter med fornminner, i kulturminnedatabasen Askeladden registrert med ID 265919, ID 
265922 og ID 265925.  

 
Figur 9 Kart fra registreringsrapport som viser sjakter og påviste strukturer i grunnen. 
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 ID 265919 
o Fotgrøft, datert til bronsealder 
o Dyrkingslag – ikke datert 
o Kulturlag – Kokstein og kull datert til vikingtid 

 ID265922  
o Kokegrop, datert til merovingertid 
o Grop – smiegrop, datert til overgang merovinger- vikingtid 
o Aktivitetsflate rundt smiegropa 

 ID 265924 
o Boplass – vegg-grøft 
o Branngrav – datert til vikingtid 
o  5 groper  
o 2 ildsteder 
o 2 nedgravninger, grøft og vegg-grøft  
o 2 Steinsettinger 
o 27 stolpehull – langhus, C14-datert til senmiddelalder, bygningstype og situasjon 

tilsier eldre datering.  
 

De nye funnene viser relativt omfattende bosetningsspor i området. Funnene dokumenterer aktivitet 
i området over svært lang tid, og gir verdifull, utfyllende kunnskap om Nesbyens eldre historie.  

4.3.2. Nyere tids kulturminner innenfor planområdet 
Innenfor planområdet ligger tunet på Skrivergården, bestående av hovedbygning, kontorbygning, 
stabbur og eldhus med tilbygget vognskjul. 

 
Figur 10: Hovedbygningen i Sorenskrivergården 
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Gården nevnes første gang i jordebok fra 1528. Hovedhuset ble oppført i 1827 i klassisistisk stil/louis-
seize stil og ble i 1877 ombygget til dagens utseende, et empirelignende hus med innslag av 
sveitserstil. 

 
Figur 11: Kontorbygningen i Sorenskrivergården 

 

Hallingdal Sorenskriverembete ble opprettet i 1825. Sorenskriver Lunde kjøpte gården i 1829 og 
bosatte seg her. Kontorbygningen ble oppført i 1830 i samme stil som hovedhuset opprinnelig hadde.  

I tunet står også et eldhus og et stabbur i en etasje. Eldhuset ble bygd samtidig med hovedhus og 
kontorbygning med tilbygg av vognskjul noe seinere. Stabburet er nevnt første gang i en takst fra 
1856. 
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Figur 12: Stabbur 

 
Figur 13: Eldhus/vognskjul 

Eldhuset er et tømret bygg med midtgang og rom til hver side, tilbygget i øst med vognskjul.  

I dag er Skrivergården kommunalt eid og benyttes blant annet av frivillighetssentral og til ulike 
arrangementer. 

4.3.3. Kulturminneverdier i planens influensområde 
Planområdet ligger tett opp mot stavkirketomta og i et sammenhengende bygningsmiljø med flere 
gamle gårdstun. De kulturhistoriske verdiene i området er store med mange autentiske gamle 
bygninger i historisk sammenheng som dokumenterer Nesbyens historie.  
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4.3.4. Virkninger av tiltaket 

4.3.4.1. Del av Nystuen gnr. 75/3 
Planen legger til rette for å etablere en boligtomt i hagen til Nystuen, besøksparkering for 
Sorenskrivergården sør-øst for Møllevegen og flytting av to gamle bygg; stabbur og stall fra Jordet 
nedre, til tunet i Sorenskrivergården.  

Hagen øst for gårdstunet i Nystuen inngår i planen og settes av som en boligtomt. På bakgrunn av 
funn av automatisk fredete kulturminner er det i planen stilt krav om arkeologisk utgraving før det 
kan gis tillatelse til tiltak innenfor formålet.  

Hagearealet til Nystuen er stort, og fra Møllevegen fremstår våningshuset på Nystuen som fondmotiv 
i enden av hagen. Ved å fradele boligtomt og oppføring bygg nordøst på denne, forringes 
situasjonen, men det gjenstående hagearealet er fortsatt betydelig og sammenheng mellom hus og 
hage vil fortsatt bestå. 

Nybygg på tomten er gitt rammer som sikrer at de ikke overstiger to fulle etasjer. Bestemmelser til 
formålet er utformet med tanke på å sikre at nybygg tilpasses det verneverdige bygningsmiljøet der 
tomta ligger. Rammene for ny bebyggelse er begrenset til småhusbebyggelse med byggehøyder i tråd 
med høyder som er i bruk i området i dag. Rammene sikrer at bebyggelsen ikke vil avvike fra 
områdepreget. 

Tiltaket fører til at automatisk fredete kulturminner med lokalitetsID 265919 går tapt. Det søkes 
om dispensasjon fra kml §4 for frigivelse av ID 265919, markert med bestemmelsesområde #1 i 
plankartet. For nyere tids kulturminner har tiltaket en begrenset negativ virkning ved at den visuelt 
griper inn i kulturmiljøet ved å forkorte siktlinjene til Nystuen. 

4.3.4.2. Sorenskrivergården 
Ved Sorenskrivergåren legges det til rette for tilflytting av to eldre, verneverdige bygninger.  

Om bygningene som flyttes til tunet 
Jordet nedre lå i krysset mellom Stasjonsvegen og Jordeshagen. Hovedbygningen ble revet i 1920. 
Stabbur og stall stod i mange år uten aktiv bruk mens deler av eiendommen var i bruk til parkering, 
før bygningene i 2015 ble kjøpt av Nesbyen kommune i forbindelse med utbygging av eiendommen 
der tunet opprinnelig lå. Både stall og stabbur er revet og lagret i påvente av gjenreisning på ny tomt. 

  
Figur 14 Stabbur og stall fra Jordet Nedre. 

Stabburet fra Jordet nedre er i boka «Gamle hus i Nes» datert til 1750 og ble flyttet til Jordet nedre 
fra Grimsgård på begynnelsen av 1800-tallet. Flytting og gjenbruk av bygninger har utbredt tradisjon i 
Nesbyen, noe en ser går igjen på flere gårder i bygda.  

Stabburet er et laftet bygg i to etasjer med innkledd svalgang med dreide dørportaler og fine 
utskjæringer i svalen. Dette er et stort og forseggjort eksempel på stabbur, og det finnes få bevarte 
eksempler i Nes.  
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Også stallen er antatt tilflyttet fra Grimsgård til Jordet tidlig på 1800-tallet. Stallen har trolig 
opprinnelig vært i bruk som hestestall, men er senere benyttet til sauestall og hønsehus. Stallen er et 
av få eksempler på stallbygninger som er bevart i Nes. 

Bygningene vil med flytting til Skrivergården inngå i en kulturhistorisk kontekst byggene passer inn i.  

 
Figur 15: Utsnitt av kart over Nesbyen fra 1842, rektangelht5_24b-4_1842. Kilde: Kartverket.no 

Kart fra 1842 viser at det tidligere har vært flere bygg i tunet på Skrivergården. I følge en takst fra 
1862 var det en uthusbygning med fjøs, stall og låve i tunet. Kulturhistorisk passer derfor byggene inn 
i tunet.  

Virkning for kulturminnetema ved Sorenskrivergården 
Tiltaket gjør det mulig å bevare de to byggene fra Jordet nedre i en relevant kulturhistorisk 
situasjon. 
Bygningene er planlagt plassert i sørøstre hjørne av tunet på Sorenskrivergården, og forslaget 
innebærer at påviste automatisk fredete kulturminner med lokalitetsID 265924 vil gå tapt. Det 
søkes dispensasjon fra kml § 4 om frigiving av de deler av lokaliteten som ligger innenfor 
bestemmelsesområde #2 i plankartet. Resterende del av sikringssonen opprettholdes som båndlagt 
område med tilhørende bestemmelser da det er svært høy sannsynlighet for å påtreffe automatisk 
fredete kulturminner i grunnen.  

4.3.4.3. Besøksparkering sør for Møllevegen 
Planen legger også til rette for etablering av besøksparkering til Sorenskrivergården, sør for 
Møllevegen. Parkeringsplassen er plassert på restareal langs vei, inn mot det som i dag fremstår som 
flere store eneboligtomter.  

Tiltaket får liten virkning for nyere tids kulturminner. Automatisk fredete kulturminner i grunnen 
med lokalitetsID 265922 påvirkes ikke av tiltak. 

4.3.4.4. Valhall sør for Møllevegen 
Planforslaget innebærer at det gamle ungdomslokalet Valhall kan flyttes fra Bromma og settes opp 
her. Valhall er bygget i 1913 med elementer av dragestil tegnet av arkitekt Ole Stein og er slik sett et 
verneverdig bygg. Tiltakshaver ønsker å utvikle Valhall til «en type kulturkafe/vertshus som skal ose 
av lokal historie, sjarm og god atmosfære». 
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Tiltaket innebærer at kulturminnelokaliteten med ID 265922 går tapt. Det må søkes dispensasjon 
fra kml § 4 om frigiving av lokaliteten. 

 
Figur 16 Valhall 

4.3.5. Samlet vurdering av planens virkning for tema kulturminner 
Planforslaget samlet sett innebærer mindre virkning for nyere tids kulturminner, men store negative 
virkninger for automatisk fredete kulturminner som følge av tap av påviste fornminner i grunnen.   

4.4. Vann og avløp 

Ny bolig og næringsbygg vil tilkobles offentlig vann- og avløp.  

4.5. Trafikale forhold 

Adkomst til området er via eksisterende avkjøring Møllevegen. Eksisterende kryss er i dag noe trangt 
og uoversiktlig. Krysset er i ny plan derfor regulert med bedre svingradius og det er lagt inn 
frisiktsone.  

Det er ikke ønskelig at det skal parkeres inne på området til Sorenskrivergården, og det har derfor i 
planprosessen vært ønskelig å se på muligheten til å legge til rette for parkering på andre områder i 
nær tilknytting til Sorenskrivergården.  

Det legges til rette for etablering av en parkeringsplass, P1, nordvest på dagens eiendom 76/26. 
Dette arealet er i gjeldende reguleringsplan avsatt til boligformål, område B5c. Resten av område B5c 
i gjeldende reguleringsplan er omdisponert til formål næring og park. Næringsarealet er laget så lite 
som mulig som følge av påviste automatisk fredete kulturminner i grunnen og av hensyn til bygninger 
og bygningsmiljøer med svært høy og høy verneverdi. 

Reguleringsplanen legger også til rette for videreføring av gang- og sykkelveg i Skrivargutu og langs 
Møllevegen. Dette sikrer at hensynet til de myke trafikantene er ivaretatt.  

4.6.  Landskap og estetikk  

Med føringer innarbeidet i plankartet og reguleringsbestemmelsene er det lagt til rette for en 
helhetlig planløsning tilpasset terrenget og omgivelsene.   

Reguleringsbestemmelsene sikrer at hensynet til områdets og de enkelte bygningers verneverdi 
ivaretas. Videre legger bestemmelsene føringer for form, farge og materialbruk.  
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Hensynet til landskap og estetikk anses for å være ivaretatt.  

4.7. Grønnstruktur og friluftsliv  

Området ved Sorenskrivergården er i naturbasen til Miljødirektoratet (tilgjengelig på 
www.naturbase.no) registrert som viktig friluftsområde, kategorisert som leke- og 
rekreasjonsområde.  

 

 
Figur 17: Utsnittet over viser kartlagte friluftsområder i området. Utsnittet er hentet fra Miljødirketoratest database tilgjengelig på 
https://kart.naturbase.no/. 

Reguleringsplanen legger i stor grad til rette for videreføring og bevaring av området. Oppføring av 
noen få eldre bygninger og statuer innenfor tunet til Sorenskrivergåren anses ikke for å komme 
konflikt med området som friluftsområde. 

Miljødirektoratets database viser også at deler av turstien «Nesbyen rundt» går innenfor 
planområdet. Denne er kategorisert som svært viktig friluftsområde, som en grøntkorridor og en 
sentrumsnær turveg. Turstien går på regulert gang- og sykkelveg. Planen legger til rette for 
videreføring av denne og kommer således ikke i konflikt med turstien.  

Hensynet til grønnstruktur og friluftsliv anses for å være ivaretatt.  

4.8. Støy 

Støyrettningslinjen T-1442 (2016) har anbefalt grense for støy. Støynivå Lden<55 dB er anbefalt 
grenser.   

Det er gjort en utsjekk Statens Vegvesen sin støysonevarslingskart. Støysonene er lastet ned fra 
Geonorge.no. Datasettet heter «Støykartlegging veg etter T-1442» og eies av Statens Vegvesen. 
Utsjekken viser at planområdet hverken er berørt av rød eller gul støysone.  

http://www.naturbase.no/
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Hovedkilden til støy i området antas å være Rukkedalsvegen. Planområdet ligger i en slik avstand til 
vegen at støy her i fra ikke vurderes som noe fare. Videre vurderes trafikkmengde og hastighet på 
Møllevegen å være av en slik karakter at det ikke gir et vesentlig støynivå.  

Hensynet til støy anses for å være ivaretatt.    

 

4.9. Flom 

En utsjekk i NVEs database NVE Atlas (tilgjengelig på: 
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas) viser at deler av planområdet er 
berørt av flomsone for 200 årsflom, og at deler av planområdet er berørt av aktsomhetssone for 
flom.  

 
Figur 18: Utsnitt hentet fra NVE Atlas som viser flomsone for 200-årsflom i området. 

 

https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
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Figur 19: Utsnitt hentet fra NVE Atlas som viser aktsomhetssone for flom i området. 

 

NVE gjennomførte sammen med Nesbyen kommune i 2010-2011 flomsikringstiltak i Rukkedøla. 
Gjeldene flomsonekart er fra 2003, og har ikke blitt oppdatert etter dette. Nesbyen kommune har i 
planprosessen vært i kontakt med NVE. NVE har uttalt at eiendommen 77/95 og 76/26 etter 
sikringstiltakene som er gjort i Rukkedøla er tilstrekkelig sikra mot en 200-årsflom der det også er tatt 
hensyn til klimaendringer.  

Hensynet til flom anses for å være ivaretatt.  

4.10. Skred 

En utsjekk i NVEs database NVE Atlas (tilgjengelig på: 
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas) viser at planområdet hverken er 
berørt av faresone eller aktsomhetssone for skred.  

Hensynet til skred anses for å være ivaretatt.  

4.11. Biologisk mangfold 

De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn ved utøvelse av 
offentlig myndighet.  Det er gjort en utsjekk i naturbasen til miljødirektoratet på www.naturbase.no 
og i artsdatabanken på http://artskar.artsdatabanken.no/default.aspx.    

Utsjekken i naturbasen til miljødirektoratet og i artsdatabanken viser at det ikke er registrert 
naturtypelokaliteter, arter av særlig stor forvaltningsinteresser o.l. som kan defineres som spesielt 
viktige for det biologiske mangfoldet ut i fra gjeldene kriterier.   

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven anses for å være ivaretatt.   

https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
http://www.naturbase.no/
http://artskar.artsdatabanken.no/default.aspx
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4.12. Barn og unges interesser i planlegging 

Miljøverndepartementets rundskriv T-2/08 presiserer kommunens ansvar for at all plan- og 
byggesaksbehandling ivaretar hensynet til barn- og unges behov for gode oppvekstsvilkår og 
nærmiljø.   

Boligformålet på Bc6 er en videreføring fra gjeldene reguleringsplan. Det er på boligtomten stilt krav 
om minste uteoppholdsareal på 300 m2. Videre er gang- og sykkelveg i Skrivegutu og langs 
Møllevegen videreført. Dette bidrar til å blant annet sikre trygg skoleveg, samtidig som traséen er en 
del av turveien «Nesbyen rundt».   

Ellers er det fra planområdet kort veg til skoleområdet, omkringliggende turområder, lokale 
lekeplasser og torg i Nesbyen sentrum.  

4.13. Universell utforming  

Reguleringsbestemmelsene sikrer at prinsippene for universell utforming skal legges til grunn ved 
utforming av bygninger, trafikkanlegg og utearealer. Videre sikrer bestemmelsene at det skal 
redegjøres for hvordan disse prinsippene er lagt til grunn i den enkelte byggesøknad. 

4.14. Klima og energi  

Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav om at det i ny boligbebyggelse skal legges til rette for 
minimum to energikilder.   

4.15. ROS-analyse  

Med utgangspunkt i reguleringsplanforslag for Detaljregulering Sorenskrivergården – Nesbyen er det 
gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Denne er utført i tråd med DSB sin 
veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (DSB, april 2017) og etterkommer plan- 
og bygningslovens krav om ROS-analyser ved all planlegging (jf. plan- og bygningsloven §4-3).   

Følgende mulige uønskede hendelser er identifisert, basert på gjennomgang av sjekkliste, 
fareidentifikasjonsmøte osv.:  

 Flom 

 Radon i grunnen  

Risiko og sårbarhet for de aktuelle hendelsene er analysert ved bruk av eget analyseskjema. 
Vurdering av sannsynlighet og konsekvens er basert på erfaring fra tilsvarende tilfeller, statistikk og 
faglig skjønn. Risiko for den enkelte hendelse er fastsatt ved bruk av en risikomatrise med 
kategoriene grønn, gul og rød risiko. For hendelser i røde områder er risikoreduserende tiltak 
påkrevd, for hendelser i gule områder bør tiltak vurderes, mens hendelser i grønne områder 
innebærer en akseptabel risiko.  

Resultater av risikoanalysen er oppsummert i tabellen under med forslag til risikoreduserende tiltak. 

 

Uønsket hendelse 

 

Risiko 

 

Forslag til risikoreduserende tiltak 

 Liv/ helse Stabilitet  Materielle 

verdier 

 

Flom    NVE gjennomførte sammen med Nesbyen 
kommune i 2010-2011 flomsikringstiltak i 
Rukkedøla. Gjeldene flomsonekart er fra 
2003, og har ikke blitt oppdatert etter 
dette. Nesbyen kommune har i 
planprosessen vært i kontakt med NVE. 
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NVE har uttalt at eiendommen 77/95 og 
76/26 etter sikringstiltakene som er gjort i 
Rukkedøla er tilstrekkelig sikra mot en 
200-årsflom der det også er tatt hensyn til 
klimaendringer. 

Radon i grunnen     Tiltak som radonduk, ventilasjon og andre 
tiltak vil kunne hindre/redusere risikoen 
for høye radonverdier. Eventuelle tiltak 
vurderes i forbindelse med byggesak.  

 

Etter justeringer av planforslaget i henhold til foreslåtte risikoreduserende tiltak vurderes risikoen å 
være akseptabel. 

Fullstendig ROS-analyse ligger vedlagt.  


