
 
 
 
  

Planinitiativ for  
Nedre Eik gård 
Eikveien 54, gnr 320 bnr 5 
 
 
Fagkyndig: DRMA AS 
Forslagsstiller: Drammen Eiendom KF 

Utarbeidet: 05.10.2022 



2 

 

Innhold 
A. Bakgrunn .......................................................................................................... 3 

B. Formål med planen ......................................................................................... 3 

C. Planområdet ..................................................................................................... 4 

D. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak .............................................. 5 

E. Utbyggingsvolum og byggehøyder ............................................................. 7 

F. Funksjonelle og miljømessige kvaliteter ..................................................... 7 

G. Virkning og tilpasning til landskap og omgivelser .................................... 7 

H. Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og 
retningslinjer, og pågående planarbeid ............................................................ 8 

I. Berørte interesser av planinitiativet ............................................................ 9 

J. Samfunnssikkerhet ......................................................................................... 9 

K. Samarbeid og medvirkning ......................................................................... 10 

L. Vurderingen av behov for konsekvensutredninger ................................ 10 

 

 

  



3 

 

A. Bakgrunn 

Drammen kommune kjøpte i 2019 Nedre Eik gård med den hensikt å etablere et medikamentfritt 
rehabiliteringstilbud for rusmisbrukere på et gårdsbruk. Tilbudet startet opp høsten 2021 med fire beboere. 
Rehabiliteringstilbudet er basert på de fire elementene tid, mentor, fellesskap og kvalifisering.  

Drammen kommune vedtok i 2017 at det skulle «utvikles og iverksettes et helhetlig og medikamentfritt 
rehabiliteringstilbud etter modell fra San Patrignano og Jegersberg gård. Tilbudet skal inkludere etablering 
av bærekraftige arbeidsplasser.» (Innovasjonsstrategi for rus- og psykiske helsetjenester, vedtatt av 
bystyret 30.05.2017). Tilbudet skulle opprinnelig lokaliseres på Store Gilhus gård i Lier, men kommunen 
endret planene i 2019 og kjøpte i stedet for Nedre Eik gård til formålet.  

B. Formål med planen 

Hensikten med planinitiativet er å legge til rette for at Nedre Eik gård kan utvikles som et medikamentfritt 
rehabiliteringstilbud for rusmisbrukere på en gård i drift, i tråd med Drammen kommune sine målsetninger 
for etableringen av Nedre Eik gård.  

Formålet med planen er å gi rammer for utvikling av gården og rehabiliteringstilbudet over tid og på en slik 
måte at disse kompletterer hverandre og bidrar til en helhetlig utvikling av gårdsdriften og 
rehabiliteringstilbudet.  

Planen skal gi rom for at det kan etableres ulike typer næringsvirksomhet på gården som driftes av 
beboerne, primært basert på gårdens ressursgrunnlag. I tillegg skal planen gi rom for at det skal være inntil 
28 beboere i rehabiliteringstilbudet, med tilhørende fasiliteter for ansatte i rehabiliteringstilbudet og 
arbeidsledere. Det legges til rette for minimum 20 beboere, som vurderes til å være minimum for at 
rehabiliteringstilbudet skal fungere optimalt.  

Planen skal gi rom for at rehabiliteringstilbudet kan bygges ut over tid og for at bygningsmassens innhold 
og omfang kan endres i takt med endringer i gårdsdriften.  
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C. Planområdet 

 

Foreslått planavgrensning vist med sort stiplet linje.  

Foreslått planavgrensning omfatter i hovedsak gårdstunet innenfor gnr 320 bnr 5. Avgrensningen er 
tilpasset omfanget av planlagte byggetiltak og er foreslått i avgrenset mot øst i midtlinje Eikveien.   

Tilliggende landbruksjord er ikke foreslått tatt med i planområdet, ettersom det ikke er planlagt endringer 
av denne og den fortsatt skal driftes innenfor LNF-formålet i henhold til kommuneplanens arealdel.   

Det legges opp til at adkomst skal være fra Eikveien som i dag.  
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D. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

 

 

Illustrasjon av eksisterende bebyggelse som beholdes og planlagt ny bebyggelse på gården.  

 

 

Illustrasjon av planlagt organisering av bebyggelsen og funksjoner.   

Ny bebyggelse ønskes plassert og utformet som en videreutvikling av firkanttunet på gården, der 
eksisterende våningshus og låve utgjør ytterkantene av tunet mot øst og sør.  Det skaper et tydelig skille 
mellom bebyggelsen og omgivelsene, og forsterker tunet på gården.  
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Det er ønskelig legge forutsigbare og bærekraftige rammer for utvikling av gården over tid, slik at 
bygningsmassen kan tilpasses til de funksjonene det er bruk for, både for rehabiliteringstilbudet og 
gårdsdriften.  

Det er et mål å berøre minst mulig av omkringliggende matjord og at dyrka mark i så liten grad som mulig 
skal omfattes av tiltak som ikke er direkte knyttet til gårdsdriften.  

Eksisterende verkstedbygning er planlagt erstattet med et nytt bygg med fellesfunksjoner som storkjøkken, 
spiserom og stuer. Bygningen vil bli hjertet i gården og bindeleddet mellom gården og 
rehabiliteringstilbudet med plass til både videreforedling av gårdens råvarer, det sosiale fellesskapet og 
arbeidsfellesskapet.  

Nye boliger ønskes plassert i forlengelsen av våningshuset og mot Eikveien, slik at det dannes et skjermet 
boligtun, som vist på illustrasjonene ovenfor. Inkludert våningshuset skal bygningsmassen gi mulighet for 
20-28 beboere på gården.  

Det ønskes lagt til rette for nærings- og landbruksrelatert bebyggelse mot nord og øst, i sammenheng med 
og forlengelse av eksisterende låve, slik at det dannes driftstun. Innenfor dette planlegges også 
kontorlokaler for administrasjon og drift av rehabiliteringstilbudet og gården.  

Avkjøringen til gården er i dag fra Eikveien, og den planlegges beholdt. Det er ønskelig å holde gårdstunet 
mest mulig bilfritt, spesielt delen mot sørøst med boliger. Bilparkering for besøkende ønskes plassert så 
nært adkomstveien som mulig for å holde gårdstunet mest mulig fritt for kjøretøy som ikke har direkte 
sammenheng med driften av gården og rehabiliteringstilbudet.  

Kombinasjonen av gårdsdrift og rehabiliteringstilbud tilsier at det er naturlig å regulere til kombinert 
arealformål LNF og offentlig tjenesteyting (SOSI-kode 5900 «LNFR formål kombinert med andre angitte 
hovedformål»). Hvilke krav og begrensninger som legges til arealformålet for å sikre både gårdsdrift og 
rehabiliteringstilbud slik det er beskrevet i kapitlene over blir tema i planarbeidet. 

Utviklingsfaser 

Etappevis utbygging og mulige utviklingsfaser og avhengigheter knyttet til dette vil være tema i 
planarbeidet. For å drifte tilbudet og gården på en hensiktsmessig måte og i tråd med metodikken for 
rehabiliteringstilbudet er det nødvendig å gradvis etablere flere boenheter. Det vil være viktig at planen gir 
rom for å utvikle både gårdsdriften og rehabiliteringstilbudet for å sikre bærekraftig drift over tid.  
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E. Utbyggingsvolum og byggehøyder 

  

Illustrasjon av planlagt bebyggelse sett fra øst. Låven 
lengst bak i bildet, nytt driftsbygg til venstre. 
Våningshuset til høyre med to nye boliger nærmere 
Eikveien.  

Illustrasjon planlagt bebyggelse sett fra sør. Fra høyre: 
eksisterende låve og våningshus. Nytt volum med boliger 
lengst til venstre og nytt felleshus mellom våningshuset 
og nytt bolighus.  

Utbyggingsvolum blir tema i planarbeidet. Illustrasjonene viser et utbyggingsvolum på ca 1200 kvm, hvorav 
ca 600 kvm er boliger og fellesarealer knyttet til rehabiliteringstilbudet. Det er vurdert til å være et 
minimum for å kunne drive rehabiliteringstilbudet og gården innenfor bærekraftige rammer.  

Byggehøyder er ønskelig å holde tilsvarende eksisterende bygninger, slik at låven fortsatt blir høyeste 
bygning på eiendommen og nye boliger harmonerer med høydemessig med eksisterende våningshus.  

F. Funksjonelle og miljømessige kvaliteter 

Det planlegges for at bebyggelsen skal ha gode arkitektoniske, funksjonelle og miljømessige kvaliteter. Det 
er ønskelig å utvikle gården på en bærekraftig måte med nye bygninger med lavt energibruk og god tilgang 
på dagslys. I planprosessen vil det ses på ulike energiløsninger og mulighetene for grønne tak og vegger, 
drivhus/halvklimatisert arealer og andre løsninger for å minske prosjektets klimaavtrykk.  

Det er ønskelig at gården og virksomheten som drives der kan bidra som møteplass i nabolaget. Fellesskap 
er et sentralt element i rehabiliteringstilbudet og utviklingen av bebyggelsen slik at den støtter opp om 
dette bidrar til gode funksjonelle kvaliteter for både gårdsdrift og det å leve, bo og arbeide på gården.  

Ny bebyggelse bygges som en utvidelse av eksisterende tun, i stedet for å anlegge ny bebyggelse andre 
steder på eiendommen, som kunne krevd mindre beslag av dyrka mark, men som ville krevd større inngrep 
som følge av større behov for ny infrastruktur i form av veg, vann og avløp.  

G. Virkning og tilpasning til landskap og omgivelser 

Ny bebyggelse plasseres som en videreutvikling av firkanttunet, med én hovedadkomst. Nedre Eik gård 
ligger sørvendt med utsikt med Svelvikfjorden, på et platå med våningshuset og gavlen på låven som motiv 
mot sør. Ny bebyggelse bygger opp under dette, med boligfunksjonene i fortsettelsen av våningshuset og 
driftsbygningene i den bakre rekka mot nord. Ny bebyggelse tilpasses omgivelsene og landskapet gjennom 
å forholde seg til eksisterende høyder og volumer. Det skal sikres god terrengtilpasning av ny bebyggelse, 
dette blir tema i planarbeidet.  
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H. Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og pågående 
planarbeid 

 

Kartutsnitt fra kommuneplanens arealdel med planavgrensningen. 

Eiendommen er omfattet av kommuneplanens arealdel for Svelvik kommune, 07.09.2015, med mindre 
endring av 11.04.2019.  

Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-område («LNRF areal for nødvendige tiltak for 
landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag»).  

I kommuneplanens arealdel er det gitt bestemmelser til LNF-områder som sier at byggeforbudet langs 
vassdrag i etter pbl § 1-8 og kommuneplanen pkt 2 ikke gjelder for nødvendige bygninger i landbruket så 
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lenge det ikke finnes alternativ lokalisering på eiendommen. Videre heter det i kommuneplanens arealdel at 
plassering av bebyggelse i LNF-områder skal tilpasses kulturlandskapet og ta hensyn til naturverdier.  

Dokumentasjon av oppfyllelse av krav til leke- og uteoppholdsareal  
Kommuneplanens arealdel for Svelvik stiller krav om minimum 30 m2 MUA for boenheter mindre enn 60 
m2 og minimum 50 m2 per boenhet for boenheter større enn 60 m2. Arealet kan være privat eller felles for 
flere boliger, men alle boenheter skal ha tilgang på et sammenhengende privat uteoppholdsareal på 
minimum 8 m2.  

Dersom kommuneplanens krav til mindre boenheter legges til grunn for hver beboer i 
rehabiliteringstilbudet, gir det et MUA-krav på maksimalt 28 * 30 m2 = 840 m2 for 28 beboere.  

Rehabiliteringstilbudet er tuftet på fellesskap som sentral verdi og det vil derfor ikke være hensiktsmessig 
eller relevant for beboerne å ha privat uteoppholdsareal. Det legges derfor opp til at alt uteoppholdsareal 
skal være felles.  

Dokumentasjon og oppfyllelse av krav til parkering for bil og sykkel 
Kommuneplanens arealdel har ikke spesifikke bestemmelser om parkering for næring, offentlig 
tjenesteyting eller gårdsdrift. For boliger gjelder 1 bilparkeringsplass per boenhet under 90 m2 og at 
gjesteparkering avklares i reguleringsplan. Kravet til sykkelparkering er minimum 2 plasser per boenhet og 
bør i større prosjekter plasseres på et klart definert areal lett tilgjengelig fra boligenes inngangsparti.  

Planen omfatter en kombinasjon av gårdsdrift, næring og tjenesteyting med boliger. I planarbeidet skal det 
utarbeides en samlet mobilitetsplan for tiltaket og parkeringsbehovet for bil og sykkel utredes. Foreløpige 
vurderinger tilsier at det er behov for 10 bilparkeringsplasser for drift av gården og rehabiliteringstilbudet, i 
tillegg er det behov for noen parkeringsplasser for besøkende.  

I. Berørte interesser av planinitiativet 

Planinitiativet berører statlige, regionale og kommunale interesser knyttet til jordvern:  

«Regjeringen mener det er viktig at fylkeskommuner og kommuner i sine planer vurderer 
utbyggingsløsninger som sikrer landbrukets næringsgrunnlag og reduserer omdisponering av dyrka mark. 
Planene bør trekke langsiktige grenser mellom by- og tettstedsområder og store sammenhengende 
landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområder.»1 

«I tillegg er det et mål å øke etterspørselen etter grønne, trebaserte produkter og å legge til rette for nye 
grønne næringer i tilknytning til jordbruk og skogbruk.»2  

Forholdet til jordvern og dyrka mark blir tema i planarbeidet, se også avsnittet om konsekvensutredning.  

J. Samfunnssikkerhet 

ROS-analyse 
Som en del av planarbeidet vil det gjøres en ROS-analyse som gjør rede for alle risiko- og sårbarhetsforhold 
som har betydning for utbyggingen og omgivelsene, og gir forslag til hvordan eventuelle negative endringer 
kan håndteres i plan- og byggesak. 

 
 

 

1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023, s. 18 
2 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023, s. 17 

https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
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Sikkerhet mot skred 
Oppslag i NVEs kart viser at planområdet ligger nedenfor marin grense og at planområdet ligger innenfor et 
område som er kartlagt for kvikkleireskred, men hvor det ikke er påvist kvikkleire. Det er ingen kjente 
fareområder for kvikkleireskred innenfor planområdet eller i nærheten av planområdet.  

Det skal gjøres utredninger av grunnforholdene og områdestabiliteten som en del av planarbeidet.   

K. Samarbeid og medvirkning 

Det skal gjennomføres varsling, høring og offentlig ettersyn i tråd med kravene i plan- og bygningsloven.  

Planinitiativet berører flere statlige og regionale fagmyndigheter og i samråd med planadministrasjonen vil 
det legges opp til medvirkning og høring av disse instansene.  

Det legges opp til involvering av og medvirkning fra naboer og beboere langs Eikveien gjennom 
informasjonsmøter i forbindelse med planoppstart og offentlig ettersyn. Det er allerede avholdt to 
informasjonsmøter for naboer i forbindelse med etableringen av gården og i arbeidet med 
mulighetsstudien.  

Beboere og ansatte på Nedre Eik gård har vært involvert i forarbeidene til planinitiativet og vil involveres 
videre i planarbeidet.  

L. Vurderingen av behov for konsekvensutredninger 

Forskrift om konsekvensutredning § 8 fastsetter at følgende planer og tiltak skal konsekvensutredes 
dersom de kan få vesentlige virkninger etter § 10, men ikke ha planprogram eller melding: 
 
Tiltak som faller inn under vedlegg II i forskrift om konsekvensutredning:  

11 j) Næringsbygg, herunder kjøpesentre som ikke inngår i pkt 10 b, bygg for offentlig eller privat 
tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål.  

 
Planen og tiltaket skal etter forskrift om konsekvensutredning § 8, konsekvensutredes hvis vurderingen 
etter § 10 konkluderer med at tiltaket kan få vesentlige virkninger. 
 
Etter forskriften § 9 skal forslagsstiller legge fram følgende opplysninger som grunnlag for ansvarlig 
myndighets vurdering etter § 11, basert på kriteriene i § 10, av om planen kan få vesentlige virkninger for 
miljø eller samfunn:  

Basert på kjent kunnskap skal det gis en kortfattet beskrivelse av:  
a. planen eller tiltaket, tiltakets fysiske egenskaper og lokalisering og eventuelle 

rivningsarbeider 
b. miljøverdier som antas å bli vesentlig berørt og som krever særskilte hensyn 
c. planens eller tiltakets forventede virkninger som følge av reststoffer, utslipp og 

produksjon av avfall 
d. forventede vesentlige virkninger som kan følge av bruken av naturressurser  

 
Planinitiativets avsnitt A – J redegjør for tiltaket og planens egenskaper og områdets miljøverdier. Når det 
gjelder forventede virkninger som følge av reststoffer, utslipp og produksjon av avfall skal det ikke legges til 
rette for produksjonsvirksomheter som har denne typen virkninger. Planen og tiltakene forventes ikke å 
bruke naturressurser, og det har derfor ingen vesentlige virkninger knyttet til pkt c-d.  
 
Forslagsstillers foreløpige vurdering er at det er krav om konsekvensutredning fordi tiltaket og planen faller 
inn under de kriterier som forskriften § 10 stiller for vurdering av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige 
virkninger for miljø eller samfunn. Planen kan medføre eller komme i konflikt med områder avsatt til 
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landbruks-, natur- og friluftsformål og statlige planretningslinjer om samordnet bolig-, areal- og 
transportpolitikk, og medføre tiltak som er permanente og i liten grad er reversible.  
 
Med bakgrunn i forskrift om konsekvensutredning § 21 vil relevante temaer i konsekvensutredningen være:  

• Landskap og natur, herunder økosystemtjenester, vurdering etter naturmangfoldloven og 
forurensning til grunn og vann 

• Jordressurser (matjord) 
• Transportbehov og tilgjengelighet 
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