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1. Oversendelse av revidert planforslag for Marnet Marine Park

Herved oversendes revidert planforslag for Marnet Marine Park. Planforslaget
var oppe til behandling i Bystyret 11.02.2021, sak 3/21. Det ble fattet følgende
vedtak:

«Fredrikstad kommune ønsker ikke å gjennomføre en omfattende utbygging av
Marnet i en situasjon med uløste konflikter omkring veirett, og en sterk lokal
motstand mot prosjektet. Forslag til reguleringsplan for Marnet Marine Park,
nasjonal arealplan ID 3004 1128, plankart datert 25.04.18, sist revidert
22.09.20 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 26.04.18, sist
revidert 22.10.20, sluttbehandles ikke i sin nåværende form.
Planforslaget returneres til forslagsstiller for innarbeiding av følgende
endringer:

1. Reduksjon i omfanget ved cirka 40% reduksjon i antall ferieleiligheter, cirka
40 % reduksjon i antall parkeringsplasser samt cirka 40% reduksjon i antallet
nye båtplasser.
2. Angivelse av maksimal byggehøyde inkludert parkeringshus på bakkeplan
som hensyntar områdets opprinnelige kvaliteter og ikke fremstår ruvende i
terrenget.
3. Veirett gjennom Marnetveien må avklares før planen godkjennes. Det legges
særlig vekt på betydningen av jordskiftedommen fra 2003 og
jordskifteoverrettsdommen fra 2004 for Marnettveien.»

2. Endringer

Med bakgrunn i vedtaket har vi gjort følgende endringer i plandokumentene:

2.1 Ca. 40 % reduksjon i antall ferieleiligheter

Endringer i plankartet
· Delområde FK1: Arealet er redusert fra 1024 m2 til 920 m2. Påført BYA

er redusert fra 400 m2 til 270 m2. Dette gir redusert
utbyggingspotensial.

· Delområde FK2: Arealet er redusert fra 1.691 m2 til 1.363 m2. Påført
BYA er redusert fra 850 m2 til 570 m2. Dette gir redusert
utbyggingspotensial.

· Delfelt K1: Det er lagt inn to bestemmelsesområder; #5 og #6, hvor
tillatt byggehøyde innenfor #5 er redusert (se kommentar under
reguleringsbestemmelsene). Dette gir redusert utbyggingspotensial.
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· Delfelt K2: Påført BYA er redusert fra 500 m2 til 400 m2. Dette gir redusert utbyggingspotensial.
· Delfelt K3: Påført BYA er redusert fra 650 m2 til 600 m2. Dette gir redusert utbyggingspotensial.
· Delfelt K5: Hele delfeltet er tatt ut av planen.

Nedenfor er utsnitt av gammelt og nytt plankart. Områder med endringer er markert på utsnittet med
nytt kart.

Figur 1: Utsnitt gammelt plankart.
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Figur 2: Utsnitt nytt plankart, hvor endringer som omhandler utnyttelse er markert.

Endringer i reguleringsbestemmelsene
· Alle bestemmelser vedrørende K5 er tatt ut.
· § 5.19: Maks. antall ferieleiligheter innenfor FK1-3 og K1-4 er redusert fra 80 til 48.
· § 7.3 b): BYA for FK1 er redusert fra 400 m2 til 270 m2 og BYA for FK2 er redusert fra 850 m2 til

570 m2.
· § 7.3 c): I og med at p-kjeller er tatt ut, kan bebyggelsen i større grad følge terrenget. Maks.

gesims- og mønehøyde innenfor FK1 er derfor endret fra henholdsvis kote +10,5 og +13,0
meter til henholdsvis 3,5 og 5,0 meter over naturlig terreng. Dette er samme bestemmelse som
for den frittliggende fritidsbebyggelsen på naboeiendommen. Tidligere var maks. gesims- og
mønehøyde henholdsvis 3,0 og 5,5 meter over maks. høyde på p-kjellerdekke. Maks.
mønehøyde er dermed redusert med 0,5 meter, i tillegg til at bebyggelsen i større grad følger
terrenget.

· § 7.6 c): BYA for K2 er redusert fra 500 m2 til 400 m2 og BYA for K3 er redusert fra 650 m2 til
600 m2.

· § 7.6 d): Det er angitt et bestemmelsesområde #5. Dette er områdene hvor det kan komme ny
bebyggelse. Her er maks. gesims- og mønehøyde redusert fra hhv. Kote +10,5 og +12,5 til
hhv. Kote +7,5 og +10,5. Det er angitt et bestemmelsesområde #6. Dette omfatter
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munkepussbygget, som skal bevares. Her er høydebestemmelsene beholdt, men i dette
området kommer det ikke ny bebyggelse.

I sum medfører alle reduksjoner i BYA og byggehøyder en reduksjon i potensielt BRA med ca. 2.850 m2.
Dette tilsvarer 32 leiligheter a ca. 89 m2. Dette viser at reduksjonen i utnyttelsesgrad og høyder
samsvarer godt med en 40 % reduksjon i antall leiligheter.

2.2 Ca. 40 % reduksjon i antall parkeringsplasser
Endringer i plankartet

· Parkering PP2: Formålets avgrensning mot sørvest er endret slik at den samsvarer med
formålsgrensen for «verneskog» i gjeldende reguleringsplan. Dette medfører i praksis en
reduksjon på ca. 7 parkeringsplasser.

· Parkering PP4: Hele parkeringsarealet (PP4 i tidligere planforslag) er tatt ut av planen. Her var
det skissert 9 parkeringsplasser. Arealet foreslås nå endret til annen veggrunn-grøntareal.

· Ny parkering PP4: Det er lagt inn en ny, mindre parkeringsplass som har fått benevnelsen PP4.
Denne ligger i tilknytning til delfelt FK1. Innenfor ny PP4 er det skissert 4 p-plasser.

· Parkering PP5: Parkeringsplassen ved torget er noe utvidet. Denne parkeringsplassen er i
utgangspunktet tenkt for besøkende til området (restaurant, annen næring osv.). Tidligere var
det skissert 7 p-plasser. I ny plan er det skissert 16 p-plasser. Innkjøringen til PP5 er nå lagt
mot sør i stedet for nord, slik at man reduserer motorisert ferdsel internt i området. I og med
endret adkomst til parkeringen, er det ikke behov for tidligere V7 til ordinær biltrafikk. Gang-
/sykkelveg GS3 er derfor forlenget helt ned til V6.

· Delområde FK2: Delområde FK2 er redusert. Innenfor FK2 åpner reguleringsbestemmelsene for
parkeringskjeller. I og med at arealet på delområdet er redusert, blir også størrelsen på
parkeringskjelleren redusert.

Nedenfor er utsnitt av gammelt og nytt plankart. Områder med endringer er markert på utsnittet med
nytt kart.
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Figur 3: Utsnitt gammelt plankart.
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Figur 4: Utsnitt nytt plankart, hvor endringer som omhandler parkering er markert.

Endringer i reguleringsbestemmelsene
· § 5.9 b): Parkeringskravet per båtplass er endret fra maks. 0,4 til maks. 0,3.
· § 5.9 f): Det er tatt inn en ny bestemmelse om at det totalt innenfor planområdet tillates inntil

117 parkeringsplasser. Tidligere planforslag åpnet i praksis for inntil 195 parkeringsplasser. 117
parkeringsplasser tilsvarer 40 % reduksjon.

· § 7.3 d): Mulighet for parkeringskjeller innenfor FK1 er fjernet.

Slik bestemmelsene nå er formulert, er man sikret en reduksjon på 40 %. Dette er fulgt opp mer å
redusere parkeringsmulighetene i planen.

2.3 Ca. 40 % reduksjon i antall nye båtplasser
Endringer i plankartet

· Delområde SM: Arealet avsatt til småbåtanlegg i sjø er redusert fra 24.699 m2 til 20.402 m2.
Det er utstrekningen mot nord som er redusert.

Nedenfor er utsnitt av gammelt og nytt plankart. Områder med endringer er markert på utsnittet med
nytt kart.
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Figur 5: Utsnitt gammelt plankart.
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Figur 6: Utsnitt nytt plankart, hvor endring som omhandler båtplasser er markert.

Endringer i reguleringsbestemmelsene
· § 11.2 a): Maksimalt antall båtplasser er endret fra 200 til 148. I og med at det er 72

eksisterende båtplasser, vil dette tilsvare en 40 % reduksjon i antall nye båtplasser. Maksimalt
antall båtplasser for eksterne brukere er endret fra 100 til 95.
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2.4 Til bystyrets vedtak pkt. 2: «Angivelse av maksimal byggehøyde inkludert parkeringshus
på bakkeplan som hensyntar områdets opprinnelige kvaliteter og ikke fremstår ruvende i
terrenget.»
De tiltakene som er foreslått og beskrevet over vil også være positive med tanke på områdets kvaliteter
og hensyn til landskap og terreng:

· Fjerning av parkeringskjeller innenfor FK1 gjør det enklere å tilpasse bebyggelsen til terrenget.
Tidligere angitt parkeringskjeller korresponderte godt med terrenget mot sør/sørøst. Terrenget
innenfor FK1 faller noe mot nord. Ved at bebyggelsen nå bedre kan følge terrenget, i tillegg til
at maks. mønehøyde er redusert med 0,5 meter, vil den nordre bebyggelsen innenfor FK1
anslagsvis komme 1,5 meter lavere enn om den lå på en p-kjeller.

· P-kjelleren innenfor FK2 er i utgangspunktet forankret i terrenget og den sprengte skjæringen
mot sør. Tidligere lå p-kjelleren (vist med tykk, sort strek) noe ut i landskapet mot øst, slik det
framkommer av tidligere illustrasjonsplan nedenfor:

Figur 7: Tidligere løsning hvor p-kjelleren ruvet mer i terrenget mot øst.

P-kjelleren innenfor FK2 er nå redusert slik at den ender i skjæringspunktet for den sprengte
skrenten. På figuren nedenfor er den sprengte kanten vist med blå linje, og skjæringspunktet
mellom p-kjeller og terreng vist med blå sirkel.
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Figur 8: Ny løsning hvor p-kjelleren ender i skjæringspunktet med terrenget. Sprengt skjæring
markert med blå linje, skjæringspunktet med blå sirkel.

P-kjelleren med ovenpåliggende bebyggelse vil dermed fremstå mer tilpasset terrenget og
mindre ruvende.

· I og med at FK2 med tilhørende p-kjeller er redusert, er gang-/sykkelveg GS2 flyttet nesten
tilsvarende mot vest. Det betyr også at delområde FK3 er noe utvidet: Arealet er økt fra 1.743
m2 til 1.997 m2. Utnyttelsesgraden innenfor FK3 er imidlertid ikke økt. Det betyr at det blir mer
luft mellom bebyggelsen, slik at denne også fremstår mindre ruvende.

· Som beskrevet tidligere, foreslår vi nå å redusere byggehøyden for ny bebyggelse vest for
munkepussbygget. Hovedhensikten med dette er at bebyggelsen skal fremstå mindre ruvende
mot Marnetkilen, i tillegg til at det i større grad hensyntar det bevaringsverdige bygget.

· Sist, men ikke minst, har vi tatt ut hele byggeområde K5 fra planen. Dette området hadde
høydebestemmelser med byggehøyde inntil kote +14,5. Det var blant den høyeste bebyggelsen
som planen åpnet for. I og med at denne bebyggelsen nå er tatt ut, vil området fremstå mer
åpent og luftig, samtidig som det gir mulighet for utvidelse av torget og innslag av mer grønt.

2.5 Til bystyrets vedtak pkt. 3 om vegrett.
Det har fremstått noe uklart for både forslagsstiller og kommunens administrasjon hva som ligger i
bystyrets formulering om at vegrett må «avklares». Både forslagsstiller og kommunens administrasjon
mener det er dokumentert at forslagsstiller har tilstrekkelig vegrett, og at videre avklaring etter plan-
og bygningslovens § 27-4 hører hjemme på byggesaksnivå. Spørsmålet om presisering av vedtakets
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pkt. 3 var oppe til behandling i bystyret 17. juni 2021, sak 76/21. Det ble der bekreftet at spørsmålet
om vegrett er tilstrekkelig avklart for vedtak av reguleringsplanen.

3. Oppsummering

Forslagsstiller har gjort en rekke justeringer i plandokumentene for å imøtekomme vedtaket fra
bystyret. Vi mener at revidert planforslag ivaretar de reduksjonene som var ønsket. Spørsmålet om
vegrett anses også tilstrekkelig avklart.

På denne bakgrunn ønsker vi at planen tas opp til fornyet behandling så snart som mulig.

Med vennlig hilsen

Per Atle Tangen
Arealplanlegger
1353544 - LARK / Urbanism

M +47  91186887
per.atle.tangen@ramboll.no

VEDLEGG:
- Plankart, sist revidert 17.08.2021
- Reguleringsbestemmelser, sist revidert 17.08.2021
- Planbeskrivelse, sist revidert 17.08.2021
- Illustrasjonsplan, sist revidert 17.08.2021
- Trafikkanalyse, sist revidert mai 2021


