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Nedre Eik Gård – oppstart 6. september 2021



Etableringen av tiltaket er pt delt inn i 3 
faser

Fase 1

• Byggetrinn 1

• Omgjøring 
hovedhus for 5 
beboere

Fase 2

• Reguleringsprosess

• Ca 1,5 år

Fase 3

• Byggetrinn 2

• Øke 
beboerkapasitet 
opptil 28 



Status – fase 1

Byggetrinn 1 ble 
ferdigstilt i august 
2021:

Eksisterende hovedhus 
er bygd om, og har nå 
fem boboerom med 
bad. I tillegg er det 
stort kjøkken og to 
stuer/oppholdsrom Beboerrom inkl bad, etter oppussing



Status – fase 1

Nyoppusset kjøkken
En del av nyoppusset stue/felles oppholdsrom



Status - fase 2

Regulering av hele eiendommen starter omgående: 
• eiendommen er i dag avsatt til formål LNF i kommuneplanen

• bygningene er godkjent som sesongarbeiderbolig for landbruket

• hensikten med reguleringsplanarbeidet vil være å regulere eiendommen til kombinert formål med LNF og tjenesteyting

• reguleringsarbeidet skal avklare ulike interesser og gi grunnlag for en avveining av ulike hensyn

• Forventet tidsbruk fra oppstart til ferdig plan: ca. 1,5 år

Medvirkning:
• det vil bli gjennomført brukermedvirkning med naboer 

• det vil bli gjennomført særskilt medvirkning med aktuell virksomhet og verneombud

Økonomi:
• Det er disponibelt restmidler på 1.5 MNOK etter gjennomføring av trinn 1 i prosjektet

• Gjennomføringen av reguleringsarbeidet vil gjennomføres innenfor denne rammen



Fase 3 – byggetrinn 2

• Etter gjennomført regulering er det ønskelig å utvikle eiendommen 
slik at det kan bo ytterligere 23 personer (+5 i hovedhus)

• Dette er pr i dag ikke finansiert



Status drift - september 2021

• 2 mentorer flyttet inn 6. september

• Første beboer kommer i starten av oktober

• Målet er å ha 2 mentorer og 3 beboere innen 
utgangen av 2021

• Hjemmeside: Nedre Eik gård | Drammen 
kommune

• Oppstart av næringer: høner, snekkerverksted, 
vedproduksjon, frukt, vedlikehold, aktiviteter

• Flere naboer har vært innom på gården den 
siste tiden og det oppleves som en positiv 
innstilling til tiltaket som skal starte opp

https://www.drammen.kommune.no/tjenester/helse-omsorg/psykisk-helse-rus-og-avhengighet/nedre-eik-gard/


Mentorer fra Jegersberg gård

• 6. september flytter 2 mentorer fra Jegersberg gård 
inn på Nedre Eik Gård. 3 måneders engasjement. 
Mulig forlengelse 

• De skal sikre at modellen fra Jegersberg gård blir 
godt forankret på gården, være med å rekruttere 
nye beboere og utføre gårdsarbeid/næring 

• Mentorene har erfaring fra kjøkkendrift, bygg og 
anlegg, «hundedagis», hest og arbeid med ungdom 

• Dette er med på å sikre en trygg og god oppstart på 
Nedre Eik Gård, spesielt med tanke på kveld/natt 
uten ansatte og sikre gode naboforhold



Velkommen på besøk!
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