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Endringer i plandokumenter for Marnet Marine Park (Nasjonal 
arealplanID 3004 1128)  
Dette dokumentet inneholder en oversikt over endringer som er gjort i plankart og 
planbestemmelser etter at planforslaget lå ute til høring og offentlig ettersyn i perioden 
05.02.2019 – 01.04.2019. Se vedlagte plandokumenter for fullstendige bestemmelser og 
plankart.  
 
Endringer i plankartet  
Det er gjort noen mindre justeringer av arealformål. Dette innebærer i hovedsak fjerning av 
arealformål.  
 

 FK1:  
o Arealet på formålsområdet er økt fra 855m2 til 1024m2 grunnet omlegging av vei (V6).  
o BYA er redusert med 100m2, fra 500m2 til 400m2 (Parkeringskjeller ikke inkludert i BYA).  
o Bygge- og formålsgrenser er justert følgelig.  
 

 FK2:  
o Formålsområdets areal er redusert fra 2236m2 til 1691m2.  
o BYA er redusert med 450m2, fra 1300 m2 til 850 m2 (Parkeringskjeller ikke inkludert i 
BYA).  
o Bygge- og formålsgrenser er justert følgelig.  
 

 FK3:  
o Formålsområdets areal er redusert fra 1958m2 til 1743m2.  
o BYA er videreført fra høringsutkastet (1000m2).  
o Bygge- og formålsgrenser er justert følgelig.  
 

 K1:  
o Formålsområdets areal er redusert fra 2482m2 til 1635m2.  
o BYA er redusert med 800m2, fra 1800m2 til 1000m2.  
o Bygge- og formålsgrenser er justert følgelig.  
 

 K2 og K3:  
o K2 i høringsutkastet er i revidert forslag delt opp i K2 og K3.  
o Formålsområdets areal (K2+K3) er redusert fra 1782m2 til 1203m2.  
o BYA er redusert med 150m2, fra 1300m2 til 1150m2.  
o Bygge- og formålsgrenser er justert følgelig.  
 

 K5:  
o K4 i høringsutkastet heter i revidert forslag K5.  
o Formålsområdets areal er redusert fra 1305m2 til 847m2.  
o BYA er redusert med 400m2, fra 900m2 til 500m2.  
o Bygge- og formålsgrenser er justert følgelig.  
 

 GV1-5:  
o Formålsområdet er tatt ut av planen.  
 

 V6-7 og GS1-2  
o V6 og V7 er noe justert, og GS er mindre og tilpasset det reviderte planområdet.   
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Endringer i reguleringsbestemmelser  
Dette er en oversikt over nye bestemmelser eller endringer i bestemmelser. Bestemmelser 
som utgår som følge av at overnevnte arealformål er tatt ut av planen er ikke inkludert.  
 

§ 5. FELLESBESTEMMELSER (PBL § 12-7, nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 12)  
5.7 Endret bestemmelse. Bestemmelse endret til: «Det tillates etablert nettstasjon/trafo 
innenfor arealer avsatt til bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5 nr. 1) i planområdet samt 
parkering PP1-5 etter anvisning fra netteier/nettselskap (jf. pbl § 12-7 nr. 2).»  
 
5.9 d) Endret bestemmelse. Inkluderer bestemmelse om å tilrettelegge for to elbil-plasser. 
  
5.10c) Endret bestemmelse. Det er lagt til at sykkelparkeringskrav for småbåthavn ikke 
gjelder for de plassene som eies av folk med leilighet i planområdet.  
 
5.10d) Ny bestemmelse. «Sykkelparkering kan tillates innenfor alle arealer avsatt til 
bebyggelse og anlegg (pbl § 12- 5 nr. 1), parkeringsplasser, parkområder og friluftsformål 
LF2. Plassering og utforming av sykkelparkering skal fremgå av parkeringsplan jfr. § 5.9 e).»  
 
5.13 Endret bestemmelse. Blå og gul farge er lagt til blant tillatte farger.  
 
5.20 Ny bestemmelse. «Ved viste avkjørselspiler skal det være frisikt på 4x20 meter.»  
 

§ 6. REKKEFØLGEBESTEMMELSER (PBL § 12.7, nr. 10)  
6.6. Ny bestemmelse. «Før ny bebyggelse innenfor FK3 gis brukstillatelse skal LF3 være 
ferdig opparbeidet iht. godkjent utomhusplan»  
 

§ 7. BEBYGGELSE OG ANLEGG  
§ 7.3 Konsentrert fritidsbebyggelse (FK1-3) (pbl § 12-7 nr. 1, 4 og 14)  
7.3 c) Endrede bestemmelser. Høydene er redusert for samtlige delfelt (FK1-FK3).  
FK1:  
Mønehøyde redusert med 2 meter  
Gesimshøyde redusert med 1 meter  
 
FK2:  
Mønehøyde redusert med 1 meter  
Gesimshøyde er den samme  
 
FK3 (gjennomsnittshøyder):  
Mønehøyde redusert med 2 meter  

Gesimshøyde redusert med 2 meter.  
 
7.3 d) Ny bestemmelse. «Innenfor FK1 og FK2 tillates p-kjellere. P-kjellere tillates utenfor 
viste byggegrenser. Innenfor FK1 er maks. høyde p-kjellerdekke kote +7,5. Innenfor FK2 er 
maks. høyde pkjellerdekke kote +6,5.»  
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7.3 e) Ny bestemmelse. «Innenfor FK2 skal minimum 70 % av synlige fasader på p-kjeller 
brytes opp med at deler av ovenpåliggende bebyggelse/trappehus trekkes ned foran p-
kjeller, skjerming med buskvegetasjon, forblending e.l.»  
 
7.3 g) Endret bestemmelse. Inkluderer nå også: «For å unngå monotont uttrykk skal 
bebyggelsen innenfor FK1-3 ha variasjon i fotavtrykk, takvinkel, møneretning, fargebruk e.l.»  
 
7.3 j) Ny bestemmelse. «Innenfor FK3 er det ikke tillatt med plattinger, balkonger eller 
utemøbler på sjøsiden (mot LF3). Fasade mot sjøsiden skal ligge maks. 1,5 meter fra 
formålsgrensen mot LF3.»  
 
7.3 k) Ny bestemmelse. «Fra FK1 og FK2 skal det opparbeides gangforbindelser ut mot G 
og LF1. I FK3 skal det minimum opparbeides én gangforbindselse ut mot LF3 i forlengelsen 
av aksen V6/GS2.»  
 
§ 7.5 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (SA) (pbl § 12-7 nr. 
2,4)  
7.5 b) Ny bestemmelse. «I høysesong (15. juni-15. august) tillates arealet benyttet til 
parkering.»  
 
§ 7.6 Kombinert bebyggelse og anlegg (K1-5):  
7.6 d) Endrede bestemmelser. Maksimale høydebestemmelser er redusert for alle områder 
unntatt K4 hvor bestemmelsene er videreført fra høringsutkastet (eksisterende bygg).  

 
K1:  
Gesimshøyde er redusert med 3 m  

Mønehøyde er redusert med 6 m  
 
K2: (K2 #3 i høringsutkastet)  
Gesimshøyde er redusert med 1 m  

Mønehøyde er redusert med 4 m  
 
K3: (K2 #4 i høringsutkastet)  
Gesimshøyde er redusert med 2,5 m  

Mønehøyde er redusert med 3,5 m  
 
K5: (K4 i høringsutkastet)  
Gesimshøyde er den samme  

Mønehøyde er økt med 0,5 meter (maksimal), men gjennomsnittshøyder er lagt inn så 
den totale høyden på bebyggelsen i K5 reduseres.  
 
7.6 j) Ny bestemmelse. «Maskinhuset skal bevares. Byggets eksteriør skal bevares eller 
tilbakeføres til original standard. Om mulig skal nyere tids «munkepuss» fjernes og 
opprinnelig teglstensfasade hentes frem. Innvendig planløsning kan tillates endret. Tiltak på 
bygget skal skje i nært samarbeid med antikvariske myndigheter. Istandsetting/tilbakeføring 
av maskinhuset skal være gjennomført før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse innenfor 
K1.»  
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7.6 k) Ny bestemmelse. «Eksisterende bebyggelse innenfor K3 tillates revet. Ny bebyggelse 
tillates hevet til ok gulv kote +2,5, men skal for øvrig ha samme størrelse og proporsjoner 
som det eksisterende bygget. På sjøsiden skal fasaden på bygget trekkes ned, slik at 
avstand til vannflaten blir omtrent tilsvarende det eksisterende bygget. Bygget skal ha 
trekledning. Det tillates vinduer/inntrukne balkonger i fasader og utsparinger/vinduer i tak. 
Det tillates ikke balkonger som krager utenfor hovedvolumets fasadeliv. Historiske 
granittfundamenter innenfor K3 skal gjenbrukes.»  
 
7.6 f) Endret bestemmelse. Inkluderer nå også: «For å unngå monotont uttrykk skal 
bebyggelsen innenfor K1-2 og K5 ha variasjon i fotavtrykk, takvinkel, møneretning, fargebruk 
e.l.»  

 
§ 8. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  
§ 8.1 Kjøreveg (V1-9) (pbl § 12-7 nr. 1)  

8.1 b) Ny bestemmelse. «V1 og V6 skal til enhver tid være åpen for utrykningskjøretøy.»  
 
§ 8.2 Gang-/sykkelveg (GS1-3) (pbl § 12-7 nr. 1)  
8.2 c) Ny bestemmelse. «GS2 tillates ikke benyttet som ordinær kjøreadkomst til FK2-3. Til 
disse områdene tillates GS2 kun benyttet som kjøreadkomst i forbindelse med 
flytting/varelevering osv. For øvrig tillates GS2 benyttet som kjøreveg for renovasjon, 
utrykningskjøretøy og varelevering til K2-5.»  
 
8.2 d) Ny bestemmelse. «GS3 tillates benyttet som gang-/sykkeladkomst til K2-4 og SM. 
GS3 tillates også benyttet i forbindelse med drivstoffleveranse, septiktømming og annet som 
er nødvendig for drift og vedlikehold på småbåthavna.»  

 
§ 9. GRØNNSTRUKTUR  
§ 9.2 Park (P1-3) (pbl § 12-7 nr. 1 og 2)  
9.2 a) Endret bestemmelse. «Svaberg med historiske fortøyningsjern skal bevares. Rester 
fra nyere tids bebyggelse og tiltak skal fjernes. Det tillates ikke sprenging eller fylling på 
svaberget. For øvrig skal arealet opparbeides slik at det oppleves offentlig og tilgjengelig for 
allmennheten.»  
 
9.2 d) Ny bestemmelse. «Høyde på molo innenfor P2 tillates økt til kote +2,0. Dette må 
utføres slik at bredde og beslag på havbunnen ikke økes»  
 
9.2 e) Ny bestemmelse. «P3 skal opparbeides som et møtested/torg. Arealet skal 
opparbeides slik at det oppleves offentlig og tilgjengelig for allmennheten.»  
 
9.2 f) Ny bestemmelse. «Gjennom P3 tillates gjennomkjøring for brannbil, renovasjonsbil, 
varelevering og kjøring til garasjer/carporter i K4. For øvrig skal området være fritt for 
motorisert kjøretøy.»  
 
9.2 g) Ny bestemmelse. «Opparbeidelse av P1-3 skal skje i henhold til godkjent 
utomhusplan».  

 
§ 10. LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL  
§ 10.1 Friluftsformål (LF1-3) (pbl § 12-7 nr. 1, 2 og 4)  
10.1 a) Ny bestemmelse. «LF1-3 skal benyttes som frilufts- og rekreasjonsområder. 
Områdene skal være tilgengelig for allmenheten. Båtopplag eller lagring er ikke tillatt.» 
 
10.1 b) Ny bestemmelse. «Innenfor LF1 tillates ikke inngrep i naturlig terrengoverflate som 
kan forringeopplevelseskvaliteten. Enkle tiltak kan tillates for å øke brukervennligheten, som 
f.eks. utplassering av sittebenker, og opparbeidelse av enkle turveger. Turveger skal ha 
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maksimal bredde 1,2 meter og maks. høyde på fylling er 0,5 meter. Sprenging tillates ikke. I 
strandkanten rundt område B tillates montert badetrapper og badebrygge.» 
 
10.1 c) Ny bestemmelse. «LF2 skal opparbeides med ny overflate som gir området et mer 
parkmessig preg. Innenfor LF2 tillates opparbeidet oppholdssoner (grill), ballspill, aktiviteter, 
sykkelparkering osv. LF2 skal utformes slik at arealet oppleves offentlig. Arealet skal være 
tilgjengelig for allmennheten. For å skjule eventuell gammel sprengsteinsfylling skal 
strandsonen tilføres elvestein og naturlig, stedegen vegetasjon. Dette skal ikke skje på en 
slik måte at fylling ut i sjøen utvides. Ved utarbeidelse av utomhusplan skal det vurderes 
behov for gjerde eller annen sikring av skrenten/skjæringen mellom LF1 og LF2. Endelig 
utforming av LF2 skal fremgå av utomhusplan.»  
 
10.1 d) Ny bestemmelse. «LF3 skal utformes slik at arealet oppleves som offentlig og 
tilrettelegges for allmenn ferdsel og opphold. I en sone med bredde minimum 3 meter langs 
FK3 tillates ikke plen, men kombinasjon av elvestein i ulik størrelse samt naturlig, stedegen 
strandsonevegetasjon. I denne sonen skal det være skråning med fall minimum 1:4 og 
høydeforskjell minimum 0,5 meter for å unngå privatiserende bruk. Det tillates lav belysning 
med pullerter e.l. Innenfor LF3 skal det benyttes naturlig, stedegen strandsonevegetasjon. 
Sprengsteinsfylling skal forskjønnes med elvestein i ulik størrelse. Dette skal ikke skje på en 
slik måte at fylling ut i sjøen utvides. Gangsoner og oppholdssoner skal utføres i materialer 
av høy kvalitet. Endelig utforming av LF3 skal fremgå av utomhusplan.»  

 
§11. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone  
§ 11.2 Småbåthavn (SM) (pbl § 12-7 nr. 1-2)  
11.2 d) Ny bestemmelse. Innenfor bestemmelsesområde #3 tillates flytende bølgebryter 
med tilhørende forankring/moringer. Steinmolo tillates ikke. Bølgebryteren skal ha en buet 
form som vist i planen. Bare mindre avvik i form og plassering kan tillates. Denne tillates 
også benyttet som ordinær brygge mot SM.  

 
§ 12. HENSYNSSONER  
§ 12.3 Hensynssone – bevaring kulturmiljø (H570) (pbl § 12-7 nr. 2)  
12.3 a) Ny bestemmelse. «Innenfor H570 befinner det seg en skytestilling og løpegraver fra 
2. verdenskrig. Det er ikke tillatt å fjerne stein fra området, og det må ikke deponeres masser 
i anlegget. Skjøtsel av vegetasjon tillates»  

 
§ 13. EIERFORM  
13 a) Endret bestemmelse. «Alle arealer har «annen eierfom» (privat).» 


