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Sammendrag:                                                                                                                         
 
Bleikøya, Lindøya og Nakkholmen eies av staten og forvaltes av Statsbygg. På øyene er det 
nær 600 hytter på punktfester. Nesten alle hyttene ligger innenfor 100-metersbeltet langs 
sjøen. Øyene har viktig biologisk mangfold, geologisk interessante områder og kulturminne-
verdier. Reguleringsplanene fremmes med to alternativ for hver av øyene, alternativ 2 og 3. 
Naturreservatene reguleres til naturvernområder. Det reguleres friområder i strandsonen og 
inne på øyene. Arealene mellom hyttene reguleres til friluftsområder. Bebyggelsen reguleres 
til fritidsbebyggelse. I alternativ 2 foreslås 151 hytter regulert til bevaring. Øvrige hytter 
tillates endret etter detaljerte bestemmelser. På Nakkholmen foreslås en hytte flyttet. 
Grunneier staten ved Statsbygg støtter en regulering som sikrer tilgjengelighet for 
allmennheten i strandsonen. De anbefaler at eksisterende hyttemiljø opprettholdes. 
Fylkesmannen har innsigelse til alternativ 2 fordi dette forslaget ikke i tilstrekkelig grad sikrer 
nasjonale hensyn for strandsonen og friluftslivet. Fylkesmannen mener det ikke er 
tilstrekkelig å flytte bare 1 hytte, og at det ikke er forsvarlig å opprettholde private brygger i 
friområder. I alternativ 3 foreslås 26 hytter regulert til bevaring og 17 hytter foreslås flyttet. 
Det tillates ikke innlagt vann og avløp. Det foreslås tomtedelingsbestemmelser for begge 
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alternativer. Plan- og bygningsetaten (PBE) anbefaler alternativ 3 fordi dette gir en 
hensiktsmessig avveining mellom hytteeiernes og allmennhetens interesser og ikke vil 
forringe det samlede kultur- og friluftsmiljøet på øyene. Byrådet mener, etter en samlet 
vurdering, at reguleringsalternativ 2 er det som best ivaretar både allmennhetens og 
hytteeiernes interesser og anbefaler dette. 
 
 
Saksfremstilling:  
 
Bakgrunn       
 
Planområdet ligger i Oslofjorden, ca. 3 km fra sentrum. Totalt areal er ca. 670 daa, hvorav 
Bleikøya er ca. 125 daa, Lindøya ca. 410 daa og Nakkholmen ca. 135 daa. Ut over dette 
omfatter planforslagene en sone på 50 m ut i sjøen rundt øyene. Øyene har atkomst fra Aker 
brygge med ferge. 
 
Øyene eies av staten og forvaltes av Statsbygg. På øyene er det til sammen nær 600 hytter på 
punktfeste. Nesten alle hyttene ligger innenfor 100-metersbeltet langs sjøen. Noen få hytter 
står på egne tomter og enkelte bygninger har annen og næringsmessig karakter. Øyene har 
viktig biologisk mangfold, geologisk interessante områder og kulturminneverdier. Øyene er i 
gjeldende regulering, av 20.04.1977 (S-2223), avsatt til spesialområde – friluftsområde, og 
skal tjene som rekreasjonsområde for hytteeierne og allmennheten.  
 
Kommunes strategi for øyene slik de kommer fram i Kommuneplan – Oslo mot 2013 er 
forankret i Rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjord-
regionen. Fjorden og strandlinjen skal sikres for allmennheten. Øyene skal opprettholdes som 
karakteristiske grønne landskapstrekk i fjorden og som viktige rekreasjonsområder. Oslo skal 
bevare, videreutvikle og forvalte sin blågrønne struktur med marka, vassdragene, fjorden, 
øyene, parker, friområder og andre grøntområder i samsvar med gode økologiske prinsipper. I 
kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030 er øyene vist som Landbruks-, natur- og friluftsområde 
med spredt fritidsbebyggelse. Øyene generelt er beskrevet som viktige grønne rekreasjons-
områder innenfor det store friluftsområdet som Oslofjorden utgjør. I St. meld. Nr. 26 (2006-
2007) «Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand» presiseres det at Regjeringen 
ønsker strengere vern i områder med sterk konkurranse om strandsonen. Kommunene 
oppfordres til en streng praksis ved behandling av plan- og byggesaker. Verneplan for Indre 
Oslofjord ble vedtatt ved kongelig resolusjon 27.06.2008. Deler av Bleikøya, Lindøya og 
Nakkholmen ble fredet som naturreservater. De rikspolitiske retningslinjene er videreført i 
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, vedtatt 
25.03.2011. Bygging og landskapsinngrep skal ikke tillates på arealer som har betydning for 
friluftsliv, naturvern, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljø og landskap. Ved utarbeiding 
av reguleringsplaner som innebærer bygging i 100-metersbeltet på arealer som er delvis 
utbygd, skal ferdselshensyn og landskapstilpasning spesielt vektlegges. Ytterligere 
privatisering og gjentetting av strandarealer skal unngås. Ved avveininger skal disse hensyn 
vektlegges sterkt i forhold til videre utvikling av eksisterende fritidseiendommer.  
 
Beskrivelse av planforslagene                                                                                               
 
Reguleringsalternativene omfatter Bleikøya, Lindøya og Nakkholmen samt et område på 50 
m ut i sjøen rundt øyene. Avgrensningen av naturreservatene, som er vernet i henhold til 
Verneplan for Indre Oslofjord vedtatt 27.06.2008, er nå endelig fastsatt og tatt inn i planene. 
Steinbruddet på Bleikøya reguleres til naturvernområde/bevaring. Friområdene, særlig i 
strandsonen har nå tilnærmet samme utstrekning i begge alternativene. Arealene rundt og 
mellom hyttene reguleres til friluftsområder. Viktige oppholdsarealer foreslås til friområde – 
park. Sentrale turveier og stier reguleres til turvei/tursti. Bebyggelsen reguleres til fritids-



Side 3  
 

 Saksnr.: 200302720-212 
 

bebyggelse, forretning/bevertning, allmennyttig formål (velbygninger) og lager. Andre formål 
er offentlig havn, brygger/flytebrygger, og slipp/marina/bensinanlegg og båtopplag. Det 
åpnes for standardheving/modernisering av bebyggelsen, og å rive og bygge opp igjen 
bebyggelsen. Gjenoppbygging skal skje etter gitte bestemmelser som gjør at dagens 
bygningsutforming blir opprettholdt. Byggeområdet gjelder for eksisterende bebyggelse 
innenfor veggliv. Bestemmelser om tomtedeling gjelder for begge alternativene.  
 
Alternativ 1 
Plan- og bygningsetaten trekker dette alternativet fordi friluftsinteressene, naturvern, 
naturmangfold, kulturmiljøer og landskap anses tilstrekkelig sikret og avveid mot hytteeiernes 
interesser i Alternativ 3.  
 
Alternativ 2 
Bevaringsformål foreslås på ca. 150 hytter, Bleikøyplassen, velbygning på Bleikøya og 
Stamhuset på Lindøya. På disse bygningene tillates ikke endringer. Bleikøyplassen reguleres 
til bolig. Hytte 181 på Nakholmen, beliggende i friområde, forutsettes flyttet til avsatt 
erstatningstomt. Alternativet har ingen bestemmelse om forbud mot å legge inn vann og 
avløp. Det legges til rette for en noe høyere andel brygger. 
Fylkesmannen opprettholder sin innsigelse til Alternativ 2. «Forslaget sikrer ikke i 
tilstrekkelig grad nasjonale hensyn for strandsonen og for friluftslivet. Det er ikke 
tilstrekkelig å flytte bare en hytte slik det er foreslått. Det er uforsvarlig å opprettholde de 
private bryggene som ligger i områder som er avsatt til friområder – park. Nødvendige 
bryggeanlegg må samles i fellesanlegg. Det kan ikke åpnes for vann og avløp i hyttene». 
  
Alternativ 3 
Ca. 26 hytter, Bleikøyplassen, velbygning på Bleikøya og Stamhuset på Lindøya med 
tilhørende anlegg reguleres til bevaring. På disse bygningene tillates ikke endringer. 
Bleikøyplassen reguleres til bolig. 17 hytter beliggende i friområde forutsettes flyttet til 
avsatte erstatningstomter. Innlagt vann og avløp tillates ikke.  Det forutsettes ikke økt antall 
brygger. 
 
Alternativ 4  
Byantikvaren har trukket dette alternativet da de anser at alternativ 2 ivaretar kulturminne-
vernhensynene slik det nå fremlegges.  
 
Saksgang 
 
Alternativ 1 og 2 lå ute til offentlig ettersyn i perioden 19.05. - 18.06.2008. Det kom inn 70 
bemerkninger. Fylkesmannen fremmet innsigelse til alternativ 2 på grunn at natur- og 
friluftslivsinteressene i for liten grad ble ivaretatt. Fylkesmannen mente forslaget var i strid 
med nasjonal strandsonepolitikk da det bidrar til økt privatisering ved at hyttene og 1 m rundt 
dem blir regulert til byggeområde og at det tillates å øke antall brygger og båtslipper. 
Framføring av vann og kloakkledninger vil kunne medføre store terrenginngrep som ikke er 
forsvarlig. Grunneier staten ved Statsbygg mener alternativ 1 vil være et godt grunnlag for 
fremtidig forvaltning av øyene. Planen må sikre øyene som utfartsområde for byens 
befolkning. Besøkende må kunne bevege seg fritt mellom hyttebebyggelsen. Sammendrag av 
alle bemerkningene er gitt i vedlegg 2.  
 
Etter offentlig ettersyn av alternativ 1 og 2, besluttet PBE å utarbeide et mellomalternativ, 
kalt alternativ 3. Alternativ 1, 2 og 3 var til begrenset høring 25.02. - 10.04.2010. Det kom 
inn 110 bemerkninger. Fylkesmannen opprettholdt sin innsigelse til alternativ 2, og fremmet i 
tillegg innsigelse til alternativ 3. Innsigelsen ble fremmet på bakgrunn av at hyttene reguleres 
til byggeområde. Dette setter private interesser, ikke allmennhetens i fokus. Statsbygg støtter 
på generelt grunnlag en regulering som sikrer tilgjengelighet for allmennheten i strandsonen. 
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Alternativ 1 anbefales. De er skeptiske til at hyttene reguleres til byggeområde som i 
alternativ 2 og 3. Planen må gi tydelige rammer for fremtidig bevaring av hyttene, 
vedlikehold og akseptabel oppgradering. Statsbygg tar ikke stilling til flytting av inntil 25 
hytter. Sammendrag av alle bemerkningene er gitt i vedlegg 3. 
 
Byantikvaren fremmet et nytt alternativ fordi de mente at kulturminner og kulturmiljø ikke i 
tilstrekkelig grad var blitt tatt hensyn til. Alternativ 4 var til begrenset høring 17.12.2010-
25.01.2011. Det kom inn 42 bemerkninger. Fylkesmannen fremmet innsigelse til alternativ 4 
fordi natur og friluftsinteresser i for liten grad var ivaretatt. Etter en ny samlet vurdering kom 
Fylkesmannen til at grepet med å regulere hver enkelt hytte innenfor eksisterende veggliv til 
byggeområde under visse forutsetninger kunne aksepteres. Innsigelsen til formålet 
byggeområde ble derfor trukket tilbake, forutsatt at blant annet friområdene utvides, at hytter 
som er uheldig lokalisert og hindrer utvidelse av friområdene flyttes, at det innføres 
rekkefølgebestemmelse som begrenser andel brygger. Statsbygg støtter at bevaring av hyttene 
styrkes, men tar ikke stilling til antallet. Med bakgrunn i sakens nye momenter støttes 
regulering av hyttene til byggeformål. Sammendrag av alle bemerkningene er gitt i vedlegg 4. 
 
Planforslagene ble oversendt byrådet i 4 alternativer 22.12.2011. Naturreservatene inngikk i 
reguleringsalternativ 1, 3 og 4 som spesialområde – naturvernområde merket med henvisning 
til fredningsforskrift etter naturvernloven. 
Alternativ 1 (Plan- og bygningsetaten): Øyene og bebyggelsen reguleres i hovedsak til 
spesialområde - friluftsområde. Det tillates ikke innlagt vann og avløp i hyttene. Det tillates 
ikke økt andel brygger.  
Alternativ 2 (Byrådsavdeling for byutvikling): Bygningsmassen reguleres til byggeområde. 
Byggeområdene går 1 m utenfor eksisterende veggliv. Det tillates innlagt vann og avløp i 
hyttene og økt andel brygger.  
Alternativ 3 (Plan- og bygningsetaten): Bygningsmassen reguleres til byggeområde, men 
avgrenses i eksisterende veggliv. Det reguleres en større andel friområde, særlig langs 
strandkanten. 17 hytter foreslås flyttet til avmerkete erstatningstomter. Det tillates ikke 
innlagt vann og avløp i hyttene. 
Alternativ 4 (Byantikvaren): ca. 125 flere hytter enn i øvrige alternativer reguleres til 
spesialområde – bevaring. Annen bebyggelse reguleres til byggeområde, avgrenset av 
eksisterende veggliv. Andelen brygger kan økes noe.  
 
Arkeologisk registrering ble utført i perioden 26.08. – 12.11.2010. Alle tre øyene ble befart. 
Det ble registrert ett båtopptrekk på nordsiden av Nakkholmen og to båtopptrekk på sørsiden 
av Bleikøya.  Det ble registrert et automatisk fredet steinbrudd på nordsiden av Bleikøya.  
 
Plan- og bygningsetaten mottok 04.05.2012 søknad om fradeling av 9 punkfestede parseller 
fra gnr. 205 bnr. 1 på Lindøya. Som en konsekvens av at øyene er under regulering vedtok 
byutviklingskomiteen den 21.08.2013 sak 174 forbud mot tiltak på Bleikøya, Lindøya og 
Nakkholmen. Plan- og bygningsetaten ble bedt om å utarbeide tomtedelingsplan for øyene. 
 
Mekling hos fylkesmannen vedrørende innsigelse fra Fylkesmannens miljøvernavdeling ble 
avholdt 21.02.2013. Utdrag av konklusjon: «Kommunen uttalte at de vil vurdere å utarbeide 
to nye alternativ. Ett alternativ kan bli en endring av alternativ 2, mens et nytt alternativ vil bli 
en mellomting mellom alternativ 2 og 3. Partene vil søke å bli enige om en omforent løsning 
som innebærer et kompromiss knyttet til antall hytter som skal flyttes, og kommunen vil 
derfor utarbeide de to alternativene som grunnlag for videre diskusjon. Fylkesmannens 
miljøvernavdeling ønsket å justere/ha med rekkefølgebestemmelse for brygger. Kommunen 
bifalt ikke dette».  
 
Det ble gjennomført endringer for alternativ 2. Byggeområdenes avgrensning skal følge 
byggenes veggliv tilsvarende alternativ 3, reguleringsbestemmelse vedrørende vann, avløp og 
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toalettanlegg utgår. Hyttene 14 B og C på Lindøya og 176 og 200 på Nakkholmen skal ikke 
flyttes. Alternativ 5 for alle øyene utarbeides slik; formålet friområde – park utvides 
tilsvarende alternativ 3. Hytter som ligger i friområde opprettholder et minimum av omkring-
liggende friluftsområderegulering.  
 
PBE oversendte 29.08.2013 revidert alternativ 2 og nytt alternativ 5 for videre behandling.  
 
Det ble gjennomført samtaler og besiktigelse med fylkesmannen på øyene den 31.10.2013. 
Etter dette ble det gitt følgende føringer for endringer; alternativ 2 endres slik: 
Reguleringsbestemmelsene skal ikke inneholde forbud mot innlagt vann og avløp. 
Friområdene utvides tilnærmet som i alternativ 3. Turveier og stier reguleres inn som i 
alternativ 3. Det gjøres en vurdering sammen med Byantikvaren for å vurdere om flere hytter 
bør bevares. I tillegg ble det bedt om noen generelle justeringer og tillegg i regulerings-
bestemmelsene, og noen mer spesifikke endringer for hver av øyene; brygger/flytebrygger 
sydvest for offentlig havn på Bleikøya utvides 20 m mot sydvest, privet på Lindøya flyttes, 
brygger/flytebrygger til Akerselva båtforening innreguleres, og hytte 181 på Nakkholmen 
flyttes til vest for hytte 25, brygge/flytebrygge utvides med 30 m mot nordøst. Alternativ 5 
utgår fra videre arbeid. 
 
Det ble besluttet at alle hyttene som er foreslått regulert til bevaring i alternativ 4 legges 
tilsvarende inn i alternativ 2. Hageanlegget rundt Stamhuset reguleres til bevaring. PBE 
oversendte 16.06.2014 endret alternativ 2 for videre behandling. 
  
Det ble avholdt arbeidsmøte med fylkesmannen 26.03.2015, og etter dette ble det gjort noen 
endringer i alternativ 2; hekker, planter og plattinger tillates ikke mer enn 7 m fra hyttevegg 
og bare på en side av hytta. Ved utvidelse/nyanlegging av båtplasser skal minimum 10 % av 
plassene være gjesteplasser. 
 
Alternativ 2 med tomtedelingsplan lå ute til offentlig ettersyn 24.06. – 31.08.2015.                           
Det kom inn 32 bemerkninger. Fylkesmannen opprettholder 24.08.2015 sin innsigelse til 
alternativ 2: «Forslaget sikrer ikke i tilstrekkelig grad nasjonale hensyn for strandsonen og 
for friluftslivet. Det er ikke tilstrekkelig å flytte bare en hytte slik det er foreslått. Det er 
uforsvarlig å opprettholde de private bryggene som ligger i områder som er avsatt til 
friområder – park. Nødvendige bryggeanlegg må samles i fellesanlegg. Det kan ikke åpnes 
for vann og avløp i hyttene». 
Byantikvaren var positiv til at alternativene nå var blitt mer like og hadde ingen kommentarer 
til tomtedelingsbestemmelsene. Generelt mener Byantikvaren at hyttemiljøet bør ligge mest 
mulig samlet i friluftsområde og at skjøtsel i hyttemiljøet kan følges opp av beboerne selv. 
Dette gjelder også arealer ned mot sjøen. De mener aktiviteten og opplevelseskvalitetene som 
ligger i hyttemiljøene med brygger og båtliv er en attraksjon og miljøkvalitet for den 
allmenne rekreative bruken av øyene.  
Bymiljøetaten mente det måtte foretas en kartlegging av verdifulle naturlokaliteter og sikring 
av kartfestede lokaliteter i bestemmelsene. 
Mange av bemerkningene fra hytteeierne kommenterer flytting av hytte 181. Relativt få 
bemerkninger er knyttet til tomtedelingsplanen. Noen bemerkninger er kritiske til en maks. 
størrelse på tomtene på 200 m2.                                                                                                                                      
Fellesstyret for øyene i Oslofjorden Det nevnes blant annet Sørbukta på Nakkholmen som er 
et bløtbunnsområde med gjørme som er viktig for hekkende sjøfugl og ikke egnet for bading. 
Hekker, planter og plattinger bør reguleres gjennom friluftsloven og planlagt tomtedeling. På 
Lindøya anbefales ikke flytting av doanlegget. Brygger, flytebrygger og bøyer er en del av 
øyenes identitet og bør bevares. Kun de områdene med størst plantemangfold bør vernes.  
Lindøya beboerforening Deres tomter er utskilte, og hus med uthus utgjør en enhet og bør 
reguleres samlet. 
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Statsbygg er positive til at det lagt inn flere friområder i strandsonen og at det utarbeides 
prinsipper for tomtedeling. De vil la tomtefesterne benytte seg av innløsningsretten. Det 
bemerkes også at de faktiske forhold i marken må vektlegges når tomtegrensene fastsettes. 
Naturvernforbundet i Oslo & Akershus mener allmennhetens interesser må settes i sentrum. 
De mener de nye reguleringsalternativene er i stor grad bebyggelsesplaner, og i strid med 
Fjordbruksplanen. Beplantninger privatiserer områdene mellom hyttene og det må settes en 
maksimums høyde for hekker. Strandsonen må beskyttes spesielt. Planene for øyene må 
primært være en bevaringsplan.  
Sammendrag av alle bemerkningene og Plan- og bygningsetatens kommentar er gitt i  
vedlegg 5. 
 
På oppdrag fra Bymiljøetaten utførte NINA (Norsk Institutt for naturforskning) i begynnelsen 
av august 2016 en ny botanisk undersøkelse av hytteområdene på øyene. Undersøkelsen er 
supplert med en tidligere kartlegging av naturverdier øyene. Det er tatt inn en regulerings-
bestemmelse som skal sikre at flytting av hytter ikke kommer i konflikt med botaniske 
verdier.  
 
Planalternativene ble etter dette oppdatert og inkludert tomtedelingsplanen. Blant annet ble 
gjesteplasser ved brygger utvidet til også å omfatte mindre bryggeanlegg. På Nakkholmen 
foreslås ny plassering for hytte 181 mellom hytte 25 og 27. Hytte 109 bør bli allmennyttig 
formål – velkontor. Det tas inn en reguleringsbestemmelse om overvannshåndtering. Tilstand 
og bevaringsverdi på hytte 287 på Lindøya vurderes på nytt. Det tas inn en revidert 
bestemmelse om at brygger og flytebrygger som er inntegnet på kartverk pr. 01.01.2017 kan 
tillates dersom de kan benyttes som og er skiltet som badebrygger. Badebrygger ut fra 
friområde – park tillates.  
 
Flere naboer protesterte på plasseringen av hytte 181 mellom hytte 22 og 25. bla. fordi den vil 
ligge for nær naturvernområde, utsiktspunkt mot Dyna Fyr og Huk og nærliggende hytter. 
Befaring i området ble foretatt 18.01.2017 og et nytt alternativ mellom hytte 24 og 26 ble 
foreslått og sendt på begrenset høring 02.02.2017 – 22.02.2017.  Det kom inn 10 
bemerkninger.  Fylkesmannen vil ikke motsette seg ny plassering dersom plasseringen ikke 
får negative konsekvenser for naturmangfoldet eller friluftslivet. Mange av hytteeierne er mot 
denne plasseringen også, blant annet fordi hytta vil bli liggende for tett på hytte 26, 
naturvernområdet og toalettanlegget mot vest. Eierne forstår ikke hensikten med å flytte 
hytten. De mener bukten er uegnet som badestrand fordi den er ekstremt langgrunn og har 
gjørmebunn. Bukten er en viktig biotop for sjøfugl. Eierne er uenig i begge de foreslåtte 
erstatningstomtene, og mener at mellom 25 og 27 er bedre. Bemerkninger ved begrenset 
høring er vist i vedlegg 6. 
 
Plan- og bygningsetatens anbefaling  
Så å si all bebyggelse på øyene ligger innenfor 100-metersbeltet langs sjøen, der det i 
utgangspunktet er byggeforbud. Byggeforbudet gjelder både nybygging og endring av 
allerede eksisterende bebyggelse. Det er et høyt prioritert nasjonalt mål å hindre videre 
nedbygging og økt privatisering av strandsonen. Betydningen av strandsonen som 
rekreasjonsareal for allmennheten er også nedfelt i Kommuneplan – Oslo mot 2030.  
Med den sterke befolkningsveksten i Oslo øker behovet for å sikre friområder og frilufts-
områder for allmennheten. Strandsonen er en begrenset ressurs og vurderes som særlig viktig. 
Naturområdene på øyene er unike. Det er derfor viktig å sikre at allmennheten kan få bedret 
adgang til områdene. 
 
Hyttene med tilhørende anlegg har gradvis vokst i omfang siden etableringen. Plattinger, 
hageanlegg, boder etc. har medført økt privatisering av områder som er forutsatt tilgjengelige 
for allmennheten, og arealene som er tilgjengelige for allmennheten har blitt stadig mindre. 
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En ny reguleringsplan bør legge til rette for at øyene i enda større grad enn hittil kan fungere 
som rekreasjonsområde for hele byens befolkning og hytteeierne. 
Regulering av hyttene til byggeområde for fritidsbebyggelse vil gi eierne rett til oppgradering 
og endringer av bebyggelsen, å rive og bygge nytt innenfor reguleringsplanens bestemmelser. 
Det er viktig å ta vare på vesentlige elementer i byggeskikken på øyene, og begge 
reguleringsalternativene ivaretar dette.  
 
I alternativ 2 tas det ikke endelig stilling til om det kan legges inn vann og avløp i hyttene. 
Hyttene er i mange tilfeller for små til å få plass til bad og kjøkken. Å tillate vann og avløp i 
hyttene vil bidra til utbyggingspress, og være problematisk i de allerede tette hytteområdene.  
 
Alternativ 3 tillater ikke at det blir lagt inn vann- og avløp. PBE mener det er viktig at hytter 
med ulovlig innlagt vann følges opp.  
 
Alternativ 2 avsetter etter etatens vurdering for mange hytter til spesialområde – bevaring. 
Alternativ 2 har ca. 125 flere bevaringsobjekter enn alternativ 3. En så omfattende regulering 
til bevaring legger unødvendig sterke begrensninger på endringsmulighetene på hyttene.  
 
I alternativ 2 foreslås kun en hytte; 181 på Nakkholmen flyttet. PBE mener en større del av 
strandsonen og friområdene inne på øyene bør avsettes til friområde og at flere hytter derfor 
bør flyttes.  
 
Alternativ 3 gir etter etatens syn en hensiktsmessig avveining mellom hytteeiernes og 
allmennhetens interesser. Flytting av inntil 17 hytter med lav eller middels bevaringsverdi vil 
etter Plan- og bygningsetens syn ikke forringe verdien av det samlede kulturmiljøet på øyene.  
 
Etaten mener at private enkeltbrygger bør fjernes før det etableres nye bryggeanlegg. Dette er 
viktig for i størst mulig grad å åpne strandsonen for allmennhetens ferdsel og opphold. I 
alternativ 3 er det derfor utformet en rekkefølgebestemmelse som skal sikre dette. 
 
PBE forutsetter at kommunen gjennom forhandlinger søker å få til frivillige ordninger med 
hytteiene som blir berørt av eventuell flytting. Alle hytter som foreslås flyttet tilbys 
erstatningstomter. 
 
Plan- og bygningsetaten anbefaler alternativ 3.  
 
Byrådets anbefaling 
 
Reguleringsplanleggingen for Bleikøya, Lindøya og Nakkholmen har vært en særdeles 
langvarig prosess. Mange alternativer og detaljer har vært vurdert. Øyene har blitt befart av 
flere byråder og møter med berørte avholdt. 
 
Den 31.05.2016 hadde byråden for byutvikling siste møte med fellesstyret for øyene og 
mottok vedlagte dokument med deres oppsummering. Deres hovedmålsettinger er at øyene 
skal reguleres til fritidsbebyggelse og friområde, ingen av hyttene skal rives/flyttes og at 
reguleringsbestemmelse om vann og avløp skal ut av planen. 
 
Byrådet har merket seg Byantikvarens uttalelse i mail av 26.03.2017 og har fulgt opp de 
viktigste innvendinger mot alternativ 2. I brev av 04.05.2017 skriver Byantikvaren at 
alternativ 2 nå ivaretar kulturminnehensynene og at etaten kan frafalle sitt alternativ (alt. 4) 
og i stedet støtter alternativ 2. De er svært positive til at ca. ¼ del av bygningene bevares slik 
at det opprettholdes en kritisk masse som historisk miljø. Dette i motsetning til alternativ 3 
hvor kun ca. 4 % bevares. Det bemerkes videre at eventuell fremføring av vann og avløp vil 
kreve dispensasjon fra kulturminneloven og ventelig krav om arkeologisk registrering.  
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Byantikvaren bemerker også at alternativ 3 har en svært uklar bestemmelse om sikring mot 
inngrep i bakken. Fremføring av vann til inntil 1 m fra hyttevegg vil være like omfattende og 
ødeleggende for eventuelle automatisk fredete kulturminner som om planen åpnet for innlagt 
vann i hyttene. Hvis dette ikke dette følges opp vil Byantikvaren måtte oversende saken til 
Riksantikvaren for vurdering av klage på eventuelt reguleringsvedtak av alternativ 3. 
 
Byrådet vil at hytteøyene skal være mest mulig tilgjengelig for allmennheten; friarealene og 
badestedene skal kunne brukes av alle. Samtidig er det lang tradisjon for å ha små hytter på 
øyene og dette har til sammen skapt et unikt kulturmiljø som må tas vare på. Dessuten må 
hytteeierne gis forutsigbarhet for vedlikehold og drift av sine hytter. Hyttenes utforming er 
strengt regulert med detaljerte bestemmelser som sikrer øyenes opprinnelige preg. 
 
Byrådet mener det er nødvendig å flytte hytta som ligger midt i friområdet på Nakkholmen. 
Hytta er en fysisk og visuell sperre i det viktige friområdet som forbinder øyas to høydedrag. 
Byrådet kan ikke se at flytting av andre hytter på øyene vil gi en så mye bedre tilgjengelighet 
til strandsonen for allmennheten at det forsvarer andre flyttinger. Det har blitt tråkket opp 
stier som gir tilgang til alle gode oppholdsarealer. Rydding av kratt og vegetasjon samt 
skilting vil gi mye bedre tilgang til de brukbare delene av strandsonen enn flytting av hytter 
gjør.  
 
Gjennom årene har det blitt lagt ut mange små brygger fra friområdene i strandsonen. Det er 
ukjent for byrådet hvilke av disse som er omsøkt og lovlig anlagt. For mange av hytte-
brukerne er småbåter en naturlig del av sommerlivet og slik sett er bryggene en nødvendighet. 
Disse bryggene brukes også som badebrygger da det ellers er vanskelig å komme ut i vannet. 
Strandsonen har de fleste steder meget knudrete fjell og det som fremstår som fine badebukter 
har for det meste gjørmebunn. Byrådet vil at eksisterende brygger og flytebrygger som også 
kan brukes som, og er skiltet badebrygger, kan bli værende. 
 
Byrådet vil bemerke at bestemmelser knyttet til innlegging av vann og avløp normalt ikke er 
tema i reguleringsplaner. Byrådet mener at vann og avløp må behandles innenfor det 
regelverk som gjelder for fagfeltet. 
 
Byrådet mener reguleringsalternativ 2 er det som samlet sett best ivaretar både allmennhetens 
og hytteeiernes interesser og anbefaler dette. 
 
Ved eventuelt vedtak av reguleringsalternativ 2 bortfaller kommunens egengodkjennings-
kompetanse på grunn av Fylkesmannens innsigelse mot dette alternativet, jf. plan- og 
bygningslovens § 12-13. Reguleringsforslaget må sendes Kommunal- og moderniserings-
departementet, via Fylkesmannen, for stadfesting. Innsigelsen vil først søkes løst ved ny 
megling hos Fylkesmannen. 
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REGULERINGSBESTEMMELSER – ALTERNATIV 2, FOR  
BLEIKØYA.  Gnr. 200, bnr. 1 - 4 
 
§ 1 Avgrensing  
Det regulerte området er vist på plankart merket OP3-200711147-2, datert 07.02.2008 og sist 
revidert 27.03.2017. 
 
§ 2 Formål 
 - Byggeområde - fritidsbebyggelse 
 - Offentlig trafikkområde - havn 
 - Friområde -park 
 - Friområde - turvei 
 - Friområde - tursti  
 - Spesialområde - friluftsområde 
 - Spesialområde - friluftsområde i sjø 
 - Spesialområde - naturvernområde 
 - Spesialområde - naturvernområde i sjø 
 - Spesialområde - brygger/flytebrygger 
 - Spesialområde - slipp/båtopplag 
 - Naturvernområde – bevaring (steinbrudd)  
 - Spesialområde - bevaring (bolig, båtbyggeri, kulturaktivitet/landskap)  
 - Spesialområde - bevaring (fritidsbebyggelse) 
 - Spesialområde - bevaring (velbygning) 
 
§ 3 Generelt 
Terrengoppfylling eller annen endring eller fjerning av landskapselementer tillates ikke.  
 
Skjøtsel av vegetasjon skal godkjennes av forvaltningsmyndigheten. 
  
Det tillates ikke innført fremmede arter, det vil si arter som ikke naturlig hører hjemme på 
øya. Det er tillatt å fjerne fremmede arter, jf. Norsk svarteliste. Det tillates ikke transportert 
jord eller plantedeler til fastlandet. Unntak fra dette gjelder fjerning av jord og plantedeler til 
forbrenning i forbindelse med bekjempelse av fremmede planter, utført i regi av 
forvaltningsmyndigheten.   
 
Med unntak av friområde (park) er det ikke tillatt med tiltak som innebærer inngrep i 
grunnen, terrengoppfylling eller annen endring eller fjerning av landskapselementer, grøfting, 
planering, uttrauing av matjord med mer. Dette er ikke til hinder for ordinært hagearbeid. 
Dersom det dispenseres fra bestemmelsen skal søknad i forkant av vedtak forelegges 
Byantikvaren for nærmere vurdering av arkeologiske forhold. 
 
Eksisterende turvei, tursti og tråkk opprettholdes og det kan foretas opparbeidelse av stier 
med enkel standard for å fremme allmennhetens ferdselsmuligheter og kanalisere ferdselen til 
mindre sårbare områder. Med unntak av friområde (park) hvor det er foretatt arkeologiske 
undersøkelser i bakken, skal stifundament og dekke skilles fra eksisterende markoverflate 
med bestandig duk slik at inngrep i grunnen unngås.  
 
I planområdet skal det ikke oppføres gjerde eller andre stengsler som kan hindre fri ferdsel.  
 
Det tillates kun enkel, naturtilpasset skilting. Det tillates skilting mellom offentlige 
båtbrygger og badeplasser/steder av spesiell interesse for allmenheten. 
 
I forbindelse med relevant rammesøknad/søknad om tiltak skal det innhentes uttalelse fra 
Indre Oslofjord Fiskarlag, Kystverket Region Sørøst, Fiskeridirektoratet, Oslo Havn KF, 
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Byantikvaren, Norsk Maritimt Museum, Fylkesmannen, Hafslund Nett samt den virksomhet i 
Oslo kommune som har fagansvar for naturmangfold og friluftsliv.  
 
Innenfor naturreservat, som på reguleringskartet er merket med ”F”, gjelder 

fredningsforskrift. 
 
§ 4 Byggeområde - fritidsbebyggelse 
Utnyttelse, høyder og utforming:  
  
Bygningsvolumene skal utformes i henhold til én av de to nedenfor nevnte måtene: 
I)  Maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) er 32 m2, inkl. bod. Maksimal tillatt mønehøyde 

er 5,1 m og gesimshøyde 3,5 m. Takvinkel på hovedtak skal være minimum 290 og på 
takknekk og takoppløft minimum 120. Takoppløft skal være midtstilt på tak og være 
trukket inn minimum 1,2 m fra hver side målt på tak. Gesims skal være ubrutt under 
takoppløft.  
Takoppløft er kun tillatt på én side. Takutstikk på takoppløft skal være maksimum 10 
cm i gavlside og 20 cm i front. 

II) Maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) er 40 m2, inkl. bod. Maksimal tillatt mønehøyde 
er 3,9 m og gesimshøyde 2,7 m. Takvinkel på hovedtaket skal være minimum 220 og 
på takknekk-tak minimum 120. 

 
Byggehøyde skal måles fra gjennomsnittlig planert terreng.  
 
Grunnmur skal ikke være høyere enn 30 cm over terreng der grunnmuren er lavest. Høyden 
inngår i samlet gesims-/ mønehøyde. 
 
Takutstikk på hovedtak skal være maksimum 30 cm ved gavl og 40 cm på langvegg, målt fra 
fasadeliv. 
 
Overdekket inngangsparti skal utføres i tre med åpen konstruksjon, uten tette veggfelt.  
 
Hyttene skal utføres i tre. Panel skal tilpasses byggeskikken på øya. Taktekkingen skal være 
papp eller shingel.   
 
Vinduer skal tilpasses byggeskikken på øyene med hensyn til størrelser, inndeling og 
brystningshøyder. Vinduer skal fortrinnsvis være sidehengslet. Store, sammenhengende 
vindusflater tillates ikke. Løse sprosser tillates ikke. 
  
Utvendige piper skal være av mur. 
 
Hyttenes farger skal være tilpasset bygningsmiljøet og ikke gi uheldig fjernvirkning. 
 
§ 5 Offentlig trafikkområde - havn 
I området tillates kun brygger for rutebåttrafikk. Bryggene skal tilpasses terreng og 
omgivelser. Det skal avsettes plass for ruteinformasjon og informasjon om øyene og det kan 
innpasses toalett som er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede. 
 
§ 6 Friområde – park 
Området utvikles som bade- og oppholdsplasser. Det tillates oppsatt toaletter og badebrygger. 
Tiltakene bør tilpasses orienterings- og bevegelseshemmede. Badebrygger ut fra friområde – 
park tillates.  
 
§ 7 Friområde – turvei 
Regulerte turveier tillates opparbeidet med bredde inntil 2,5 m. 
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Tiltakene bør tilpasses orienterings- og bevegelseshemmede 
 
§ 8 Friområde-tursti 
Regulerte turstier tillates opparbeidet med bredde inntil 1 m. 
Tiltakene bør tilpasses orienterings- og bevegelseshemmede 
 
§ 9 Spesialområde - friluftsområde 
Opplagsplasser for båter kan tillates fra 15. september til 1. mai.  
 
Det kan på øya etableres ett felles toalett-, dusj- og vaskeanlegg, tilpasset orienterings- og 
bevegelseshemmede. 
 
Vegetasjonen på friluftsområdet ved båthavn nr. 1 gnr. 200 bnr. 5. Gamlebrygga skal ivaretas.  
 
Hekker, planter og plattinger tillates ikke mer enn 7 m fra hyttevegg eller utenfor eventuell 
egen eiendom og på maks en side av hytta. 
 
§ 10 Spesialområde - friluftsområde i sjø 
Brygger, flytebrygger og bøyer til fortøyning av båter tillates ikke. Brygger og flytebrygger 
som er inntegnet på kommunens kartverk pr. 01.01.2017, aksepteres når de også kan benyttes 
som badebrygger og er skiltet som det. Bøyer som avskjermer badeområder mot båttrafikk er 
tillatt.  
 
§ 11 Spesialområde – naturvernområde 
For naturvernområdene som omfattes av Bleikøya naturreservat gjelder fredningsforskriften.  
For øvrige områder gjelder: 
Eksisterende uthus, anneks, servicebygg og steingjerder kan opprettholdes. Nye byggetiltak 
tillates ikke. 
Det tillates ingen naturinngrep. 
Den stedegne vegetasjonen skal opprettholdes. Skjøtsel av vegetasjon skal begrenses til 
nødvendige tiltak for å sikre skjøtselsbetingete biotoper/naturtyper, samt skånsom rydding av 
hensyn til stier og eksisterende bygg og konstruksjoner. Skjøtsel skal gjøres i samråd med den 
virksomhet i Oslo kommune som har fagansvar for naturmangfold og friluftsliv. 
 
På Bleikøykalven og Daggerskjær er ferdsel forbudt i hekkeperioden fra 15. april til 15. juli.  
 
§ 12 Spesialområde – brygger/ flytebrygger  
I områdene kan det innpasses bryggeanlegg for småbåter. Mindre bryggeanlegg og utvidelser 
aksepteres. 
Ved utvidelse/nyanlegging av båtplasser skal minimum 10 % av plassene være oppmerket 
som gjesteplasser. 
 
§ 13 Spesialområde – slip/båtopplag 
Det skal etableres spyleplass og fast dekke, drenering og oppsamlingskum. Området skal 
være åpent for gjennomgang i strandlinjen. Innenfor området tillates bebyggelse som i 
eksisterende omfang. 
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§ 14 Spesialområde – bevaring (bolig, båtbyggeri, kulturaktivitet/landskap)  
Bebyggelsen tillates bare ombygd eller utbedret under forutsetning av at eksteriøret beholdes 
uendret eller føres tilbake til opprinnelig utseende. Ved restaurering og/eller reparasjon av 
eksteriøret skal de opprinnelige materialer og elementer som vinduer, dører m.m. bevares i 
sin sammenheng. Det opprinnelige eller karakteristiske uttrykk med hensyn til utforming, 
materialbruk, farger og utførelse skal bevares. Eksisterende elementer i bygningsmiljøet 
tillates ikke revet eller fjernet med mindre fravær av verneverdier kan dokumenteres.  
 
Alle fasadeendringer og andre søknadspliktige tiltak skal forelegges Byantikvaren før det gis 
tillatelse til endring/arbeid igangsettes. 
 
Hovedhuset er fredet etter kulturminneloven. Alle fasadeendringer og andre søknadspliktige 
arbeider skal forelegges Byantikvaren for behandling etter kulturminneloven før det fattes 
vedtak etter annet lovverk. 
 
Dersom bevaringsverdig bebyggelse på grunn av brann eller andre årsaker må erstattes av 
nybygg, tillates det oppført bebyggelse så langt mulig gjenoppført til opprinnelig utseende. 
 
Kultur/jordbrukslandskapet skal ivaretas og holdes åpent. 
 
Det tillates båtopplag i forbindelse med virksomheten.  
 
§ 15 Spesialområde – bevaring (fritidsbebyggelse) 
Hytter som er skravert som bevaringsverdige i kartet tillates bare ombygd eller utbedret under 
forutsetning av at eksteriøret beholdes uendret eller føres tilbake til opprinnelig utseende. Ved 
restaurering og/eller reparasjon av eksteriøret skal de opprinnelige materialer og elementer 
som vinduer, dører m.m. bevares i sin sammenheng. Det opprinnelige eller karakteristiske 
uttrykk med hensyn til utforming, materialbruk, farger og utførelse skal bevares. Eksisterende 
elementer i bygningsmiljøet tillates ikke revet eller fjernet med mindre fravær av verneverdier 
kan dokumenteres. 
 
Alle fasadeendringer og andre søknadspliktige tiltak skal forelegges Byantikvaren før det 
fattes vedtak. 
 
Dersom hyttene på grunn av brann eller annen årsak må erstattes av nybygg, tillates det 
oppført bebyggelse med samme dimensjoner, og for øvrig i overensstemmelse med reglene 
for utforming av hyttene i byggeområde - fritidsbebyggelse. 
 
§ 16 Spesialområde – naturvernområde/bevaring (steinbrudd) 
Steinbruddet omfattes av Bleikøya naturreservat. Fredningsforskriften gjelder.  
For det automatisk fredete kulturminnet med sikringssone som vist med skravur på kart 
gjelder i tillegg kulturminnelovens bestemmelser. Her skal det ikke, uten eventuelt etter 
særskilt søknad og tillatelse fra rette kulturminnemyndighet, igangsettes tiltak som er egnet til 
å skade, ødelegge grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig 
skjemme kulturminnet.  
 
§ 17 Overvann 
Overvann skal tas hånd om åpent og lokalt. Det skal avsettes areal slik at overvann kan 
infiltreres, fordrøyes og ledes i trygge flomveier. Overvann fra planområdet skal ikke kunne 
forårsake flom på de tilliggende arealer. 
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§ 18 Botanisk registrering 
Botanisk undersøkelse utført av Norsk Institutt for Naturforskning august 2016 og 
supplement datert 07.02.2017 skal tas hensyn til ved fradeling av tomter og søknad om tiltak 
etter pbl § 20-1. 
 
§ 19 Bestemmelser om tomtedeling 
 

 Innenfor naturvernområder, følger tomtegrensen regulert byggeområde. 
 

 Ved fradeling der hytter er plassert tett på hverandre, skal det ved søknad foreligge et 
forslag om avgrensing for de tilliggende hyttene. 

 
 Maks tillatt tomtestørrelse er 200 m2.  

 
 Tomtegrensen plasseres maks 1 meter fra minst en av hyttens yttervegger 

 
 Tomtegrensen plasseres minimum 1,5 meter fra midt tilstøtende tursti, og minimum 

2,5 meter fra midt tilstøtende turvei. 

 
 Tomtegrensen skal plasseres minimum 5 meter fra vannkanten målt ved 

middelvannstand.  

 
 

 Tomtegrensen plasseres med største mulige avstand fra tilliggende spesialområde 
naturvernområde og friområde- park. 
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LINDØYA, ALTERNATIV 2 
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REGULERINGSBESTEMMELSER – ALTERNATIV 2 FOR  
LINDØYA Gnr. 205, bnr. 1 - 23 
 
§ 1 Avgrensing 
Det regulerte området er vist på plankart merket OP3-200711147-2, datert 07.02.2008 og sist 
revidert 27.03.2017. 
 
§ 2 Formål 
- Byggeområde - fritidsbebyggelse 
- Byggeområde - forretning /bevertning 
- Byggeområde - allmennyttig formål (velbygning, toalettanlegg)  
- Byggeområde – lager  
- Offentlig trafikkområde - havn 
- Friområde – park 
- Friområde – turvei 
- Friområde - tursti 
- Spesialområde – friluftsområde 
- Spesialområde - friluftsområde i sjø 
- Spesialområde – naturvernområde 
- Spesialområde – naturvernområde i sjø 
- Spesialområde - brygger/flytebrygger 
- Spesialområde – slipp/marina, marina/bensinanlegg, slipp/båtopplag 
- Spesialområde- bevaring (fritidsbebyggelse) 
- Spesialområde- friluftsområde/bevaring (fritidsbebyggelse) 
 
§ 3 Generelt 
Terrengoppfylling eller annen endring eller fjerning av landskapselementer tillates ikke.  
 
Skjøtsel av vegetasjon skal godkjennes av forvaltningsmyndigheten. 
 
Det tillates ikke innført fremmede arter, det vil si arter som ikke naturlig hører hjemme på 
øya. Det er tillatt å fjerne fremmede arter, jf. Norsk svarteliste. Det tillates ikke transportert 
jord eller plantedeler til fastlandet. Unntak fra dette gjelder fjerning av jord og plantedeler til 
forbrenning i forbindelse med bekjempelse av fremmede planter, utført i regi av forvaltnings-
myndigheten.   
 
Med unntak av friområde (park) er det ikke tillatt med tiltak som innebærer inngrep i 
grunnen, terrengoppfylling eller annen endring eller fjerning av landskapselementer, grøfting, 
planering, uttrauing av matjord med mer. Dette er ikke til hinder for ordinært hagearbeid. 
Dersom det dispenseres fra bestemmelsen skal søknad i forkant av vedtak forelegges 
Byantikvaren for nærmere vurdering av arkeologiske forhold. 
 
Eksisterende turvei, tursti og tråkk opprettholdes og det kan foretas opparbeidelse av stier 
med enkel standard for å fremme allmennhetens ferdselsmuligheter og kanalisere ferdselen til 
mindre sårbare områder. Med unntak av friområde (park) hvor det er foretatt arkeologiske 
undersøkelser i bakken, skal stifundament og dekke skilles fra eksisterende markoverflate 
med bestandig duk slik at inngrep i grunnen unngås.  
 
I planområdet skal det ikke oppføres gjerde eller andre stengsler som kan hindre fri ferdsel.  
 
Det tillates kun enkel, naturtilpasset skilting. 
Det tillates skilting mellom offentlige båtbrygger og badeplasser/steder av spesiell interesse 
for allmenheten.  
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I forbindelse med relevant rammesøknad/søknad om tiltak skal det innhentes uttalelse fra 
Indre Oslofjord Fiskarlag, Kystverket Region Sørøst, Fiskeridirektoratet, Oslo Havn KF, 
Byantikvaren, Norsk Maritimt Museum, Fylkesmannen, Hafslund Nett samt den virksomhet i 
Oslo kommune som har fagansvar for naturmangfold og friluftsliv.  
 
Innenfor naturreservat, som på reguleringskart er merket med ”F”, gjelder fredningsforskrift. 
 
§ 4 Byggeområde - fritidsbebyggelse 
Utnyttelse, høyder og utforming:     
 
Bygningsvolumene skal utformes i henhold til én av de to nedenfor nevnte måtene: 
I) Maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) er 32 m², inkl. bod. Maksimal mønehøyde er 5,1 

m og gesimshøyde 3,5 m. Takvinkel på hovedtak skal være minimum 290 og på 
takknekk og takoppløft minimum 120. Takoppløft skal være midtstilt på tak og være 
trukket inn minimum 1,2 m fra hver side målt på tak. Gesims skal være ubrutt under 
takoppløft. Takoppløft er kun tillatt på en side. Takutstikk på takoppløft skal være 
maksimum 10 cm i gavlside og 20 cm i front. 

II) Maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) er 40 m², inkl. bod. Maksimal mønehøyde er 3,9 
m og gesimshøyde 2,7 m. Takvinkel på hovedtaket skal være minimum 220 og på 
takknekk-tak minimum 120. 

 
Byggehøyde skal måles fra gjennomsnittlig planert terreng.  
 
Grunnmur skal ikke være høyere enn 30 cm over terreng der grunnmuren er lavest. Høyden 
inngår i samlet gesims-/ mønehøyde. 
 
Takutstikk på hovedtak skal være maksimum 30 cm ved gavl og 40 cm på langvegg, målt fra 
fasadeliv. 
 
Overdekket inngangsparti skal utføres i tre med åpen konstruksjon, uten tette veggfelt.  
 
Hyttene skal utføres i tre. Panel skal tilpasses byggeskikken på øya. Taktekkingen skal være 
papp eller shingel.  
 
Vinduer skal tilpasses byggeskikken på øyene med hensyn til størrelser, inndeling og 
brystningshøyder. Vinduer skal fortrinnsvis være sidehengslet. Store, sammenhengende 
vindusflater tillates ikke. Løse sprosser tillates ikke. 
 
Utvendige piper skal være av mur. 
 
Hyttenes farger skal være tilpasset bygningsmiljøet og ikke gi uheldig fjernvirkning.  
 
§ 5 Byggeområde - forretning /bevertning 
Maksimal tillat gesimshøyde er k 9,2. 
Maksimal tillatt mønehøyde er k 10,5. 
 
Bebyggelsen skal oppføres med skråtak, og være tilpasset øyas øvrige bebyggelse. 
 
§ 6 Byggeområde - allmennyttig formål (velbygning) 
Maksimal tillat gesimshøyde er k 9,3. 
Maksimal tillatt mønehøyde er k 11,5. 
 
Bebyggelsen skal oppføres med skråtak, og være tilpasset øyas øvrige bebyggelse. 
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§ 7 Byggeområde - allmennyttig formål (toalettanlegg) 
Maksimal tillat gesimshøyde er k 8,7. 
Maksimal tillatt mønehøyde er k 9,2. 
 
Bebyggelsen skal oppføres med skråtak, og være tilpasset øyas øvrige bebyggelse. 
 
§ 8 Byggeområde – lager  
Maksimal tillat gesimshøyde er k 9,1. 
 
Bebyggelsen skal oppføres med skråtak, og være tilpasset øyas øvrige bebyggelse. 
 
§ 9 Offentlig trafikkområde – havn 
I området tillates kun brygger for rutebåttrafikk. Bryggene skal tilpasses terreng og 
omgivelser. Det skal avsettes plass for ruteinformasjon og informasjon om øyene og det kan 
innpasses toalett som er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede. 
 
§ 10 Friområde - park 
Områdene utvikles som bade- og oppholdsplasser. Det tillates oppsatt toaletter og badebrygger. 
Tiltakene bør tilpasses orienterings- og bevegelseshemmede. Badebrygger ut fra friområde – park 
tillates.  
 
§ 11 Friområde – turvei 
Regulerte turveier tillates opparbeidet med bredde inntil 2,5 m. 
Tiltakene bør tilpasses orienterings- og bevegelseshemmede 
 
§ 12 Friområde-tursti 
Regulerte turstier tillates opparbeidet med bredde inntil 1 m. 
Tiltakene bør tilpasses orienterings- og bevegelseshemmede 
 
§ 13 Spesialområde - slipp/båtopplag 
Innenfor området tillates det bebyggelse som i eksisterende omfang, og som vist på kartet.  
Det skal etableres spyleplass med fast dekke, drenering og oppsamlingskum.  
Området skal være åpent for gjennomgang i strandlinjen.  
 
§ 14 Spesialområde – friluftsområde 
Opplagsplasser for båter kan tillates fra 15. september til 1. mai.  
 
Det kan på øya etableres to felles toalett-, dusj- og vaskeanlegg, tilpasset orienterings- og 
bevegelseshemmede.   
 
Hekker, planter og plattinger tillates ikke mer enn 7 m fra hyttevegg eller utenfor eventuell 
egen eiendom og på maks en side av hytta. 
 
§ 15 Spesialområde - friluftsområde i sjø 
Brygger, flytebrygger og bøyer til fortøyning av båter tillates ikke. Brygger og flytebrygger 
som er inntegnet på kommunens kartverk pr. 01.01.2017, aksepteres når de også kan benyttes 
som badebrygger og er skiltet som det. Bøyer som avskjermer badeområder mot båttrafikk er 
tillatt.  
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§ 16 Spesialområde – naturvernområde 
For naturvernområdene som omfattes av Lindøya naturreservat gjelder fredningsforskriften.  
For øvrige områder gjelder: 
Eksisterende uthus, anneks, servicebygg og steingjerder kan opprettholdes. Nye byggetiltak 
tillates ikke.  
Det tillates ingen naturinngrep. 
Den stedegne vegetasjonen skal opprettholdes. 
Skjøtsel av vegetasjon skal begrenses til nødvendige tiltak for å sikre skjøtselsbetingete 
biotoper/naturtyper, samt skånsom rydding av hensyn til stier og eksisterende bygg og 
konstruksjoner. Skjøtsel skal gjøres i samråd med den virksomhet i Oslo kommune som har 
fagansvar for naturmangfold og friluftsliv.   
 
På skjærene avsatt til spesialområde – naturvernområde er ferdsel forbudt i hekkeperioden fra 
15. april til 15. juli.  
 
§ 17 Spesialområde - brygger, flytebrygger 
I områdene kan det innpasses bryggeanlegg for småbåter. Mindre bryggeanlegg og utvidelser 
aksepteres. 
Utsiden av eventuell bølgebryter ved gnr. 205, bnr. 2 skal benyttes til gjesteplasser.  
I bukta mellom slipp/marina og marina/bensinanlegg må tiltak ikke endre på 
vanntilstrømming inn i bukta. 
Ved utvidelse/nyanlegging av båtplasser skal minimum 10 % av plassene være oppmerket 
som gjesteplasser. 
 
§ 18 Spesialområde – slipp/marina, marina/bensinanlegg, slipp/båtopplag 
Det skal etableres spyleplass med fast dekke, drenering og oppsamlingskum. Området skal 
være åpent for gjennomgang i strandlinjen. 
 
§ 19 Spesialområde – bevaring (fritidsbebyggelse) 
Hytter som er skravert som bevaringsverdige i kartet tillates bare ombygd eller utbedret under 
forutsetning av at eksteriøret beholdes uendret eller føres tilbake til opprinnelig utseende. Ved 
restaurering og/eller reparasjon av eksteriøret skal de opprinnelige materialer og elementer 
som vinduer, dører m.m. bevares i sin sammenheng. Det opprinnelige eller karakteristiske 
uttrykk med hensyn til utforming, materialbruk, farger og utførelse skal bevares. Eksisterende 
elementer i bygningsmiljøet tillates ikke revet eller fjernet med mindre fravær av verneverdier 
kan dokumenteres. 
 
Alle fasadeendringer og andre søknadspliktige tiltak skal forelegges Byantikvaren før det 
fattes vedtak. 
 
Dersom hyttene på grunn av brann eller annen årsak må erstattes av nybygg, tillates det 
oppført bebyggelse med samme dimensjoner, og for øvrig i overensstemmelse med reglene 
for utforming av hyttene i byggeområde - fritidsbebyggelse.  
 
Dersom stamhuset på grunn av brann eller andre årsaker må erstattes med nybygg, tillates 
bebyggelse så langt mulig gjenoppført til opprinnelig utseende. 
 
§ 20 Friluftsområde/bevaring (fritidsbebyggelse) 
Stamhusets tilhørende hageanlegg på eiendom gnr. 205, bnr. 5, som avmerket på 
reguleringskart, reguleres til bevaring. Hagen) skal beholdes uendret eller tilbakeføres på 
grunnlag av dokumentasjon og kulturminnefaglig anbefaling.  
 
Alle søknadspliktige tiltak som berører bevaringsverdiene skal forelegges Byantikvaren for 
uttalelse før det fattes vedtak 
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§ 21 Overvann 
Overvann skal tas hånd om åpent og lokalt. Det skal avsettes areal slik at overvann kan 
infiltreres, fordrøyes og ledes i trygge flomveier. Overvann fra planområdet skal ikke kunne 
forårsake flom på de tilliggende arealer. 
 
§ 22 Botanisk registrering 
Botanisk undersøkelse utført av Norsk Institutt for Naturforskning august 2016 og 
supplement datert 07.02.2017 skal tas hensyn til ved fradeling av tomter og søknad om tiltak 
etter pbl § 20-1. 
 
§ 23 Bestemmelser om tomtedeling 
 

 Innenfor naturvernområder, følger tomtegrensen regulert byggeområde. 
 

 Ved fradeling der hytter er plassert tett på hverandre, skal det ved søknad foreligge et 
forslag om avgrensing for de tilliggende hyttene. 

 
 Maks tillatt tomtestørrelse er 200 m2.  

 
 Tomtegrensen plasseres maks 1 meter fra minst en av hyttens yttervegger 

 
 Tomtegrensen plasseres minimum 1,5 meter fra midt tilstøtende tursti, og minimum 

2,5 meter fra midt tilstøtende turvei. 

 
 Tomtegrensen skal plasseres minimum 5 meter fra vannkanten målt ved 

middelvannstand.  

 
 

 Tomtegrensen plasseres med største mulige avstand fra tilliggende spesialområde 
naturvernområde og friområde- park. 
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NAKKHOLMEN, ALTERNATIV 2 

 



Side 22  
 

 Saksnr.: 200302720-212 
 

REGULERINGSBESTEMMELSER – ALTERNATIV 2 FOR  
NAKKHOLMEN Gnr. 201, bnr. 1 - 3, 14, 15 
 
§ 1 Avgrensing 
Det regulerte området er vist på plankart merket OP3-200711147-2, datert 07.02.2008 og sist 
revidert 27.03.2017 
 
§ 2 Formål 
- Byggeområde - fritidsbebyggelse 
- Byggeområde - forretning /bevertning/fritidsleilighet/lager 
- Byggeområde - allmennyttig formål (velbygning med tilhørende fritidsleilighet, kontor og 
vaskeri) 
- Offentlig trafikkområde - havn 
- Friområde - park 
- Friområde - turvei 
- Friområde - tursti 
- Spesialområde - friluftsområde 
- Spesialområde - friluftsområde i sjø 
- Spesialområde - naturvernområde 
- Spesialområde - naturvernområde i sjø 
- Spesialområde - brygger/ flytebrygger 
- spesialområde – slip/båtopplag 
- Spesialområder - bevaring (fritidsbebyggelse) 
 
§ 3 Generelt 
Terrengoppfylling eller annen endring eller fjerning av landskapselementer tillates ikke.  
 
Skjøtsel av vegetasjon skal godkjennes av forvaltningsmyndigheten. 
 
Det tillates ikke innført fremmede arter, det vil si arter som ikke naturlig hører hjemme på 
øya. Det er tillatt å fjerne fremmede arter, jf. Norsk svarteliste. Det tillates ikke transportert 
jord eller plantedeler til fastlandet. Unntak fra dette gjelder fjerning av jord og plantedeler til 
forbrenning i forbindelse med bekjempelse av fremmede planter, utført i regi av forvaltnings-
myndigheten.   
 
Med unntak av friområde (park) er det ikke tillatt med tiltak som innebærer inngrep i 
grunnen, terrengoppfylling eller annen endring eller fjerning av landskapselementer, grøfting, 
planering, uttrauing av matjord med mer. Dette er ikke til hinder for ordinært hagearbeid. 
Dersom det dispenseres fra bestemmelsen skal søknad i forkant av vedtak forelegges 
Byantikvaren for nærmere vurdering av arkeologiske forhold. 
 
Eksisterende turvei, tursti og tråkk opprettholdes og det kan foretas opparbeidelse av stier 
med enkel standard for å fremme allmennhetens ferdselsmuligheter og kanalisere ferdselen til 
mindre sårbare områder. Med unntak av friområde (park) hvor det er foretatt arkeologiske 
undersøkelser i bakken, skal stifundament og dekke skilles fra eksisterende markoverflate 
med bestandig duk slik at inngrep i grunnen unngås.  
I planområdet skal det ikke oppføres gjerde eller andre stengsler som kan hindre fri ferdsel.  
 
Det tillates kun enkel, naturtilpasset skilting. 
Det tillates skilting mellom offentlige båtbrygger og badeplasser/steder av spesiell interesse 
for allmenheten. 
 
I forbindelse med relevant rammesøknad/søknad om tiltak skal det innhentes uttalelse fra 
Indre Oslofjord Fiskarlag, Kystverket Region Sørøst, Fiskeridirektoratet, Oslo Havn KF, 
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Byantikvaren, Norsk Maritimt Museum, Fylkesmannen, Hafslund Nett samt den virksomhet i 
Oslo kommune som har fagansvar for naturmangfold og friluftsliv.  
 
Innenfor naturreservat, som på reguleringskartet er vist med ”F”, gjelder fredningsforskrift. 
  
§ 4 Byggeområde fritidsbebyggelse 
Utnyttelse, høyder og utforming:   
 
Bygningsvolumene skal utformes i henhold til én av de to nedenfor nevnte måtene: 
I) Maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) er 32 m², inkl. bod. Maksimal mønehøyde er 5,1 

m og gesimshøyde 3,5 m. Takvinkel på hovedtak skal være minimum 290 og på 
takknekk og takoppløft minimum 120. Takoppløft skal være midtstilt på tak og være 
trukket inn minimum 1,2 m fra hver side målt på tak. Gesims skal være ubrutt under 
takoppløft. Takoppløft er kun tillatt på en side. Takutstikk på takoppløft skal være 
maksimum 10 cm i gavlside og 20 cm i front. 

II) Maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) er 40 m², inkl. bod. Maksimal mønehøyde er 3,9 
m og gesimshøyde 2,7 m. Takvinkel på hovedtaket skal være minimum 220 og på 
takknekk-tak minimum 120. 
 

Byggehøyde skal måles fra gjennomsnittlig planert terreng. 
 
Grunnmur skal ikke være høyere enn 30 cm over terreng der grunnmuren er lavest. Høyden 
inngår i samlet gesims-/ mønehøyde. 
 
Takutstikk på hovedtak skal være maksimum  30 cm ved gavl og 40 cm på langvegg, målt fra 
fasadeliv. 
 
Overdekket inngangsparti skal utføres i tre med åpen konstruksjon, uten tette veggfelt.  
 
Hyttene skal utføres i tre. Panel skal tilpasses byggeskikken på øya. Taktekkingen skal være 
papp eller shingel.  
 
Vinduer skal tilpasses byggeskikken på øyene med hensyn til størrelser, inndeling og 
brystningshøyder. Vinduer skal fortrinnsvis være sidehengslet. Store, sammenhengende 
vindusflater tillates ikke. Løse sprosser tillates ikke. 
 
Utvendige piper skal være av mur. 
 
Hyttenes farger skal tilpasses bygningsmiljøet og ikke gi uheldig fjernvirkning. 
 
§ 5 Byggeområde – forretning /bevertning/ fritidsleilighet/lager     
Maksimal tillat gesimshøyde er k 8,4. 
Maksimal tillatt mønehøyde er k 10,0. 
 
Bebyggelsen skal oppføres med skråtak, og være tilpasset øyas øvrige bebyggelse. 
 
§ 6 Byggeområde - allmennyttig formål (velbygning med tilhørende fritidsbygg, kontor og 
vaskeri) 
Maksimal tillat gesimshøyde for velbygning er k 7,8. 
Maksimal tillatt mønehøyde for velbygning er k 10,5. 
 
Maksimal tillat gesimshøyde for kontor er k 6,5. 
Maksimal tillatt mønehøyde for kontor er k 8,3. 
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Maksimal tillat gesimshøyde for vaskeri er k 7,2. 
Maksimal tillatt mønehøyde for vaskeri er k 8,8 
 
Bebyggelsen skal oppføres med skråtak, og være tilpasset øyas øvrige bebyggelse. 
 
§ 7 Offentlig trafikkområde - havn 
I området tillates kun brygger for rutebåttrafikk. Bryggene skal tilpasses terreng og 
omgivelser. Det skal avsettes plass for ruteinformasjon og informasjon om øyene og det kan 
innpasses toalett som er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede. 
 
§ 8 Friområde – park 
Området utvikles som bade- og oppholdsplasser. Det tillates oppsatt toaletter og badebrygger. 
Tiltakene bør tilpasses orienterings- og bevegelseshemmede. Badebrygger ut fra friområde – 
park tillates.  
 
§ 9 Friområde – turvei 
Regulerte turveier tillates opparbeidet med en bredde inntil 2,5 m. 
Tiltaket bør tilpasses orienterings- og bevegelseshemmede. 
 
§ 10 Friområde – tursti 
Regulerte turstier tillates opparbeidet med en bredde inntil 1 m. 
Tiltaket bør tilpasses orienterings- og bevegelseshemmede. 
 
§ 11 Spesialområde - friluftsområde 
Opplagsplasser for båter kan tillates fra 15. september til 1. mai.  
 
Det kan på øya etableres ett felles toalett-, dusj- og vaskeanlegg, tilpasset orienterings- og 
bevegelseshemmede.  
 
Hekker, planter og plattinger tillates ikke mer enn 7 m fra hyttevegg eller utenfor eventuell 
egen eiendom og på maks en side av hytta. 
 
§ 12 Spesialområde - friluftsområde i sjø 
Brygger, flytebrygger og bøyer til fortøyning av båter tillates ikke. Brygger og flytebrygger 
som er inntegnet på kommunens kartverk pr. 01.01.2017, aksepteres når de også kan benyttes 
som badebrygger og er skiltet som det. Bøyer som avskjermer badeområder mot båttrafikk er 
tillatt. 
 
§ 13 Spesialområde – naturvernområde 
For naturvernområdene som omfattes av Nakholmen naturreservat gjelder 
fredningsforskriften. 
For øvrige områder gjelder: 
Det tillates ingen naturinngrep. 
Den stedegne vegetasjonen skal opprettholdes. 
Skjøtsel av vegetasjon skal begrenses til nødvendige tiltak for å sikre skjøtselsbetingete 
biotoper/naturtyper og skånsom rydding av stier. Skjøtsel skal gjøres i samråde med den 
virksomhet i Oslo kommune som har fagansvar for naturmangfold og friluftsliv. 
 
På Nakkeskjær er ferdsel forbudt i hekkeperioden fra 15. april til 15. juli.  
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§ 14 Spesialområde – brygger/flytebrygger 
I områdene kan det innpasses bryggeanlegg for småbåter. Mindre bryggeanlegg og utvidelser 
aksepteres. 
Ved utvidelse/nyanlegging av båtplasser skal minimum 10 % av plassene være oppmerket 
som gjesteplasser. 
 
§ 15 Spesialområde – slip/båtopplag 
Det skal etableres spyleplass og fast dekke, drenering og oppsamlingskum. Området skal 
være åpent for gjennomgang i strandlinjen 
 
§ 16 A Spesialområde – bevaring - fritidsbebyggelse 
Hytter som er skravert som bevaringsverdige i kartet tillates bare ombygd eller utbedret under 
forutsetning av at eksteriøret beholdes uendret eller føres tilbake til opprinnelig utseende. Ved 
restaurering og/eller reparasjon av eksteriøret skal de opprinnelige materialer og elementer 
som vinduer, dører m.m. bevares i sin sammenheng. Det opprinnelige eller karakteristiske 
uttrykk med hensyn til utforming, materialbruk, farger og utførelse skal bevares. Eksisterende 
elementer i bygningsmiljøet tillates ikke revet eller fjernet med mindre fravær av verneverdier 
kan dokumenteres. 
  
Alle fasadeendringer og andre søknadspliktige tiltak skal forelegges Byantikvaren før det 
fattes vedtak. 
 
Dersom hyttene på grunn av brann eller annen årsak må erstattes av nybygg, tillates det 
oppført bebyggelse med samme dimensjoner, og for øvrig i overensstemmelse med reglene 
for utforming av hyttene i byggeområde - fritidsbebyggelse.  
 
§ 16 B Spesialområde – naturvernområde/bevaring (hytte 176) 
Hytte 176 omfattes av Nakholmen naturreservat. Fredningsforskriften gjelder, jf. § 13. 
I tillegg gjelder bestemmelsene i § 16 A, første og andre ledd. 
Forutsatt at Fylkesmannen gir dispensasjon fra fredningsforskriften gjøres også § 16 A, tredje 
ledd gjeldende. 
 
§ 17 Overvann 
Overvann skal tas hånd om åpent og lokalt. Det skal avsettes areal slik at overvann kan 
infiltreres, fordrøyes og ledes i trygge flomveier. Overvann fra planområdet skal ikke kunne 
forårsake flom på de tilliggende arealer. 
 
§ 18 Botanisk registrering 
Botanisk undersøkelse utført av Norsk Institutt for Naturforskning august 2016 og 
supplement datert 07.02.2017 skal tas hensyn til ved fradeling av tomter og søknad om tiltak 
etter pbl § 20-1. 
 
§ 19 Bestemmelser om tomtedeling 
 

 Innenfor naturvernområder, følger tomtegrensen regulert byggeområde. 
 

 Ved fradeling der hytter er plassert tett på hverandre, skal det ved søknad foreligge et 
forslag om avgrensing for de tilliggende hyttene. 

 
 Maks tillatt tomtestørrelse er 200 m2.  

 
 Tomtegrensen plasseres maks 1 meter fra minst en av hyttens yttervegger 
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 Tomtegrensen plasseres minimum 1,5 meter fra midt tilstøtende tursti, og minimum 
2,5 meter fra midt tilstøtende turvei. 

 
 Tomtegrensen skal plasseres minimum 5 meter fra vannkanten målt ved 

middelvannstand.  

 
 

 Tomtegrensen plasseres med største mulige avstand fra tilliggende spesialområde 
naturvernområde og friområde- park. 
 
 
 

 
 
Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 
 
Oslo bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 detaljregulering med 
reguleringsbestemmelser for: 
 
1 
Alternativ 2 for Bleikøya, som omreguleres fra spesialområde - friluftsområde til: 

 Byggeområde - fritidsbebyggelse 
 Offentlig trafikkområde - havn 
 Friområde -park 
 Friområde - turvei 
 Friområde - tursti  
 Spesialområde - friluftsområde 
 Spesialområde - friluftsområde i sjø 
 Spesialområde - naturvernområde 
 Spesialområde - naturvernområde i sjø 
 Spesialområde - brygger/flytebrygger 
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 Spesialområde - slipp/båtopplag 
 Naturvernområde – bevaring (steinbrudd)  
 Spesialområde - bevaring (bolig, båtbyggeri, kulturaktivitet/landskap)  
 Spesialområde - bevaring (fritidsbebyggelse) 
 Spesialområde - bevaring (velbygning) 

som vist på kart merket Plan- og bygningsetaten, tegn.nr.: OP3-200711147-2, datert 
07.02.2008 og sist revidert 27.03.2017.  
 
2 
Alternativ 2 for Lindøya, som omreguleres fra spesialområde - friluftsområde til: 

 Byggeområde - fritidsbebyggelse 
 Byggeområde - forretning /bevertning 
 Byggeområde - allmennyttig formål (velbygning, toalettanlegg)  
 Byggeområde – lager  
 Offentlig trafikkområde - havn 
 Friområde – park 
 Friområde – turvei 
 Friområde - tursti 
 Spesialområde – friluftsområde 
 Spesialområde - friluftsområde i sjø 
 Spesialområde – naturvernområde 
 Spesialområde – naturvernområde i sjø 
 Spesialområde - brygger/flytebrygger 
 Spesialområde – slipp/marina, marina/bensinanlegg, slipp/båtopplag 
 Spesialområde- bevaring (fritidsbebyggelse) 
 Spesialområde- friluftsområde/bevaring (fritidsbebyggelse) 

som vist på kart merket Plan- og bygningsetaten, tegn. nr.: OP3-200711147-2, datert 
07.02.2008 og sist revidert 27.03.2017. 
 
3 
Alternativ 2 for Nakkholmen, som omreguleres fra spesialområde - friluftsområde til: 

 Byggeområde - fritidsbebyggelse 
 Byggeområde - forretning /bevertning/fritidsleilighet/lager 
 Byggeområde - allmennyttig formål (velbygning med tilhørende fritidsleilighet, 

kontor og vaskeri) 
 Offentlig trafikkområde - havn 
 Friområde - park 
 Friområde - turvei 
 Friområde - tursti 
 Spesialområde - friluftsområde 
 Spesialområde - friluftsområde i sjø 
 Spesialområde - naturvernområde 
 Spesialområde - naturvernområde i sjø 
 Spesialområde - brygger/ flytebrygger 
 Spesialområde – slip/båtopplag 
 Spesialområder - bevaring (fritidsbebyggelse) 

som vist på kart merket Plan- og bygningsetaten, tegn.nr.: OP3-200711147-2, datert 
07.02.2008, og revidert 27.03..2017.  
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Saken sendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet til endelig avgjørelse. 
 
 
 
Byrådet, den  
 
 
 
 
Raymond Johansen     Hanna E. Marcussen 
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