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Saksopplysninger:   
Formålet med planarbeidet har vært å detaljregulere Sorenskrivergården på Nesbyen med adkomst 
og parkering, samtidig som man har sett på bruken av mindre arealer øst og nord for dagens 
adkomst som i gjeldene plan er avsatt til boligformål.  
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 Garnås-statuene.  

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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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 Nystuen.  

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. 
Merknader som kom inn ved oppstart av planarbeidet er oppsummert og kommentert i 
planbeskrivelsen. 

Planforslaget som legges fram til politisk behandling, 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. Planen forutsetter frigivelse av automatisk fredet kulturminner i grunnen for dette 
byggeområdet. Øvrige deler av tunet frem til husvegg på bygningene 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 park som følge av påviste automatisk fredete kulturminner i grunnen. 

Boligområde B6 i reguleringsplan for del av Nesbyen sentrum er videreført. Det er innenfor dette 
området byggegrense på 10 meter 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 20 % 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.   

Planbeskrivelsen redegjør også for tre alternative planløsninger når det gjelder eiendommen gnr. 
76/26 Aker fra Devegge nordre. Et alternativ med boligtomt som i stor grad samsvarer med 
gjeldende reguleringsplan. To alternativer viser mulige plasseringer av ungdomshuset Valhall i dette 
området. 

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

 
Miljøkonsekvenser: 
Temaet er behandlet i planbeskrivelsen. 
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Økonomiske konsekvenser: 
Gjennomføring av planen vil ha økonomiske konsekvenser for kommunen, avhengig av hvilket 
alternativ som velges. Utgraving ved oppføring av privat bolig dekkes av staten. Utgravinger i 
forbindelse med næringsvirksomhet og offentlig virksomhet må dekkes av tiltakshaver. 
Kommunen har fått et foreløpig kostnadsoverslag fra Viken fylkeskommune:  
Sorenskrivergården:   kr. 1.462.500,- 
Aker fra Devegge nordre:  kr.     585.000,- 
I tillegg kommer evt. kostnader til undersøkelse av beinmateriale fra 2 mulige graver, ca. 200.000 kr. 
Dersom kommunen står for brakker (toalett, oppholdsrom og omkledning) og gravemaskin, er dette 
stipulert til ca. 100.00 kr.  
En vil undersøke muligheten for at Riksantikvaren kan dekke noe av utgravingen i 
Sorenskrivergården. Private finansieringskilder (Sparebankstiftelser ol.) kan også være aktuelle. 
Reguleringsplanen i seg selv vil ikke binde kommunen til å foreta utgraving. Krav om utgraving 
utløses først når et evt. byggetiltak skal igangsettes. 
I tillegg til kostnadene til utgraving, må kommunen erverve areal til parkering og park/grøntareal. Det 
er ikke anslått hva det kan koste i denne planen. 
 
Vurdering:   
I planbeskrivelsen er det redegjort for fire ulike alternativer. Kostander og konsekvenser for 
kulturmiljøet er samlet i tabellen under: 

Alt Arealbruk gnr. 76/26 

Aker fra Devegge nordre 

Kostnad til 

utgraving 

Andre kostnader 

for kommunen 

Konsekvens for kulturmiljøet 

1. Rådmannens forslag: 9 

parkeringsplass I nord-

vest. Park/grønrareal mot 

Sorenskrivergården 

Ingen Erverv av areal til 

parkering og 

park/grøntareal, 

opparbeiding 

Svært liten, legger ikke opp til ny 

bebyggelse, gir god plass rundt 

verneverdig bebyggelse I området. 

Ikke nødvendig med utgraving 

2. Valhall I nord-vest mot 

Møllevegen, 22 

parkeringsplasser 

nærmest 

Sorenskrivergården 

Ca. 635.000 kr. 

for kommunen 

Erverv av areal til 

parkering, 

opparbeiding 

Liten, plassering av Valhall nærmest 

Møllevegen, gir god plass rundt 

verneverdig bebyggelse I området. 

Nødvendig med utgraving. 

3. 18 parkeringsplasser i 

nord-vest mot 

Møllevegen, privat 

boligtomt nærmest 

Sorenskrivergården 

Andel av 

utgraving på 

kommunen 

Staten dekker 

kostnad for 

utbygger 

Erverv av areal til 

parkering, 

opparbeiding 

Middels, gir noe mindre plass rundt 

verneverdig bebyggelse I området. 

Nødvendig med utgraving. 

4. 18 parkeringsplasser i 

nord-vest mot 

Møllevegen, tomt til 

Valhall nærmest 

Sorenskrivergården 

Andel av 

utgraving på 

kommunen 

Utbygger dekker 

kostander med 

utgraving 

Erverv av areal til 

parkering, 

opparbeiding 

Middels, gir noe mindre plass rundt 

verneverdig bebyggelse I området. 

Bruken av området vil være noe 

annerledes enn ved etablering av 

bolig. Nødvendig med utgraving. 

Rådmannen har konkludert med at alternativ 1 gir de laveste kostnadene for kommunen og de 
minste konsekvensene for kulturmiljøet og legger derfor dette forslaget fram til 1. gangs behandling. 
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Rådmannens innstilling: 
Forslag til reguleringsplan for Sorenskrivergården plan ID 01201801 (alt. 1) legges ut på offentlig 
ettersyn og høring jf. Plan- og bygningslovens § med en høringsfrist på minst 6 uker. 

 
 


