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Forord 
 

Dette dokumentet er et vedlegg til kommuneplanens arealdel. Dokumentet har ligget ute til  offentlig 

ettersyn sammen med kommuneplanens arealdel.  

 

Hensikten med dokumentet er å vise konsekvensene av ulike utbyggingsforslag.  

 

I planprogrammet er det beskrevet et opplegg for konsekvensvurdering.  Dette dokumentet gjelder de 

enkelte utbyggingsforlag. Med utgangspunkt i planprogrammet er det utarbeidet en forenklet verdi- og 

konsekvensvurdering av alle områdene. Områdene er presentert over to A4-sider med noen nøkkeldata, 

kart og bilde på den første siden og verdi- og konsekvensvurderingen på den andre.  

 

Verdi- og konsekvensvurderingen er ikke gjennomført for samtlige områder. I noen tilfeller har vi vurdert 

dette som unødvendig. Områder med godkjent reguleringsplan eller der hvor regulering pågår er ikke tatt 

med. I tillegg er det enkelte områder hvor det ikke er endring av arealbruksformålet eller hvor endringen 

gjelder annen type byggeformål. Dette er arealer hvor det ikke har vært noe diskusjon om 

arealbruksformålet. Alle områdene har et nummer som går igjen i verdi- og konsekvensvurderingen og på 

arealplankartet. Områdene er presentert for hvert tettsted med de områdene hvor administrasjonen 

innstiller på utbygging først. 

 

Forslaget er utarbeidet av en prosjektgruppe bestående av, sivilarkitekt Hilde Hanson og rådgiver Helge 

Etnestad fra enhet for kommuneutvikling, næringssjef Karl Jørgen Tofte, overingeniør Arvid Braaten fra 

kommunalteknisk planavdeling, park og idrettsjef Sven-Erik Petersen, enhetsleder Arild Michelsen, 

fagsjef landbruk Rolf Magne Vindenes og rådgiver Vera Gjersjø fra Plan og utbyggingstjenester og 

kommunalsjef Silje Vaadal. Tone Gulliksen Hansen har deltatt som barn og unges representant. 

Miljøvernsjef Tore Rolf Lund har fungert som prosjektleder og sekretær for arbeidet.  

 

Etter høringen  er dokumentet rettet opp og tilpasset det nye forslaget.  

 

Vi håper at denne oversikten er nyttig for politikere, høringsinstanser og andre som deltar i 

beslutningsprosessen. 

 

 

Horten kommune, 8.juni 2015 

 

 

Ragnar Sunnklakk 

Administrasjonssjef 
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Innhold: 
 
 

Forord           side 3 

 

Prinsipper og metode         side 6    

 

Beskrivelse av de områder hvor administrasjonen  

innstiller som planlagt byggeområde: 

 

 

Horten:  H-1 Drasundodden (videreføres fra tidligere arealplan)  side  8    

H-2 Orerønningen        side 10 

H-7 Golftunet (endring av byggeformål)     side 12 

H-4 Bygningsmasse Semb hovedgård    side 14 

H-10 Eikestrand       side 16    

H-11 Rørestrand       side 18 

H-9 Eskebekk        side 20 

H-8 Bjerketun næringsområde     side 22 

   

Horten sentrum: HS-1 Utvidelse av sjøsiden kjøpesenter    side 24 

 

Nykirke: N-1 Klokkeråsen S       side 28 

   N-2 Haugan næringspark      side 30 

 

Borre:  B-1 Gunnerødbrekka (videreføres fra forrige plan)   side 34  

B-7 Herredshuset (endring av byggeformål    side 36 

B-3 Glenne øvre (videreføres fra forrige plan)   side 38  

B-4 Tonsåsen (videreføres fra forrige plan)    side 40  

B-2 Utviklingsområde Campus Vestfold  

                   (videreføres fra tidligere arealplan)     side 42 

   B-6 Vestmannrød (videreføres fra forrige plan)   side 44  

   B–9 Kimestad        side 46 

   

Skoppum: S-2 Borreborgåsen (videreføres fra tidligere arealplan)  side 50 

S-4 Viulsrød idrett (videreføres fra tidligere arealplan)  side 52  

 

Åsgårdstrand: Å-3 Stang øst og Å-4 Stang vest  

      (videreføres fra tidligere arealplan)    side 56  

Å-x Grusbanen på Ra       side 60 
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Beskrivelse av de områdene hvor administrasjonen ikke innstiller på endring til planlagt byggeområde: 

 

 

 

Horten:   H-20 Ved Langgrunn       side 62 

H 27 Vest for handelsparken      side 64 

    H-24 Ved Kongeveien      side 76 

H-23 Ved Hovet       side 68 

    H-26 Knutsrødveien       side 70 

    H-25 Tveiten         side 72   

    

Horten sentrum:  HS-21 Smith stål       side 74 

HS-22 Linden        side 76 

 

 Nykirke:  N-21 Åsheim        side 78 

    N-22 Jernbanespor Kopstad      side 80 

    N-23 Tangen        side 82 

 

 Borre:   B-22 Glenne nordaust       side 84 

B-21 Glenne nedre       side 86 

    B-23 Borre hageby       side 88    

     B-24 Friberg / Lørge       side 90 

  

Skoppum:   S-21 Sande næringspark      side 92 

    S-22 Viulsrød        side 94 

 

Åsgårdstrand:  Å-28 Haugestad       side 96 

Å-21 Ytre Kjær       side 98 

    Å-26 Raveien         side 100 

Å-22 Kirkenga       side 102 

Å-24 Bakkemyra A       side 104 

Å-3  Bakkemyra B       side 106 

Å-2 Lokes vei        side 108 

Å-1 Nygård        side 110  

    Å-25 Ved Furuhaug       side 112 
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Prinsipper og metode 
 
Områdene er presentert med et fast opplegg med to A4-sider pr område. På den første siden er det 

nøkkeldata, oversiktskart og detaljkart. I tillegg kommer et flyfoto eller annet bilde fra området. 

Teknikkene og presentasjonen kan variere noe fra område til område. På neste side følger verdi- og 

konselvensvurderingen. 

 

For hvert av områdene i arealplanen hvor det foreslås endring i arealbruken, er det foretatt en forenklet 

verdivurdering. Med utgangspunkt i verdivurderingen og en vurdering av konfliktene knyttet til endring av 

arealbruken er konsekvensene vurdert.  

 

Vurderingen av verdi og konsekvenser er basert på nasjonale, regionale og lokale faglige databaser. Viktige 

nasjonale kilder er Miljødirektoratets naturbase, Riksantikvaren (RA) bl.a. med Askeladden og Norsk 

institutt for skog og landskap. Det meste er tilgjengelig på kommunens nettside som temadata i vårt 

kartsystem. Vurderingene av konsekvensene for barn og unge er blant annet basert på barnetråkk-

registrering. Dette er en registrering av barnas egne opplysninger.  

 

Det vises også til syv vedlagte temakart. Følgende temakart er utarbeidet: Landbruk, Naturverdier, 

Kulturminner, Landskap, Samfunnssikkerhet, Barn og unge, Friluftsliv – rekreasjon.  

 

I tillegg er det brukt faglig skjønn basert på korte befaringer i områdene og andre kjente opplysninger. 

 

I verdi og konsekvensvurderingen er det brukt en firedelt skala.  

 

Verdivurdering: 

Verdien er vist med 1 til 4 stjerner.  

 

*   =  Liten verdi 

** =  Middels verdi 

*** =  Stor verdi 

**** =  Svært stor verdi 

 

Konsekvensvurdering 

Konfliktgraden er vurdert fra -4 til +4 

 

-1 =  Små negative konsekvenser 

-2 =  Middels negative konsekvenser 

-3 =  Store negative konsekvenser 

-4 =  Svært store negative konsekvenser 

 

0 =  Ingen konsekvenser 

 

+1 =  Små positive konsekvenser 

+2 =  Middels positive konsekvenser 

+3 =  Store positive konsekvenser 

+4 =  Svært store positive konsekvenser 
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Tettsted H: 

Horten 
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Områdenavn: Drasundodden  Total størrelse : 41dekar 
     

Område nr: H-1  Dyrka mark  5 dekar 
Dagens formål: Planlagt bolig  Skog 24 dekar 
Foreslått formål: Planlagt bolig  Herav dyrkbar mark 0 

 

                      
 

          

Falkensten 

Drasund 

Løvøya 
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  Område H-1 Drasundodden 
Tema 

 
Beskrivelse 

Verdier 
Verdi-

vurdering 
Konsekvenser Konsekvens-

vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 
biologisk mangfold 

Barskog, blandingskog og 
lauvskog 

** Tap av barskog og lauvskog -1,5 

Jord- og 
skogbruksressurser 

Består av 5 dekar dyrket mark 
og resten skogsmark med 
vesentlig middels bonitet. 

** Tap av jord- og 
skogbruksressurser. 

-1,5 

Landskap 
 

Landskapsrommet både mot 
Indre havn og Vegglifjell har 
markerte og viktige 
formasjoner.  

* ** Utbygging vil påvirke 
bevaringverdig landkskap. 

-1,5 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Grenser mot nasjonalt 
verneverdig kulturlandskap. 
Mulig aktivitets- og 
bosettingsspor samt spor fra 
steinbrukende tid og 
gravminner. Det er registrert 
nyere tids kulturminner. 

** Middels risiko for konflikt med 
forhistoriske aktivitets- og 
bosettingsspor i deler av 
planområdet. Mulig konflikt med 
spor fra stienbrukende tid og 
gravminner. Undersøkelsesplikten 
jr. kulturminneloven § 9, må 
ivaretas. 

-2 

Forurensning, støy     
Andre 
miljøkonsekvenser 

Området ligger innenfor 
virkeområde til RPR og 
forholdsvis nær sjøen. 

* * * Økt press på strandnære områder. -2 

SAMFUNN: 

Friluftsliv og 
rekreasjon 

Nærhet til sjøen gjør deler av 
området attraktivt for friluftsliv 
og rekreasjon. Pr. i dag lite 
tråkk i området.  

* * Bebyggelse kan hindre tilgjengelig-
heten til strandområdene. 
Avbøtende tiltak vil være å sikre 
denne tilgjengeligheten. 

-1 

Barn og unge Nærhet til bebyggelse gjør 
deler av området attraktivt 
som lekeareal. 
Barnetråkkregistrering ikke 
utført i skolekretsen. 

* Nedbygging av potensielt 
lekeområde. Avbøtende tiltak vil 
være i sikre attraktive lekeområder 
for barn- og unge i en eventuell 
reguleringsplan. 

-1 

Samfunnssikkerhet     
Tettstedsutvikling I tilknytting til eksisterende 

boliger og fritidsboliger på 
Drasundodden. 

* * Naturlig utvidelse for eksisterende 
bebyggelse. 

1 

Transportbehov 3,4 km er utenfor 
gangavstand fra Horten 
sentrum (>2 km). Gang- og 
sykkelveg til Horten.  

* Lang vei til Horten, vil kunne øke 
transportbehovet for bil og 
kollektivtrafikk. 

-2 

Næringsliv og 
sysselsetting 

Attraktive eneboliger er bra 
for rekruttering av kompetente 
medarbeidere til bedrifter 
 

   
+2 

Kommunal økonomi 
og tjenestetilbud 

Nye vann- og kloakkløs-
ninger. Nytt felt kan løses 
greit. 
Trafikkløsning med utkjøring 
til fv 310 en utfordring. 

 Det må foretas en opprydding med 
hensyn til vann- og kloakknettet. Er 
i utgangspunktet positivt. 

+2 
 

-2 

Annet  Området ligger som planlagt 
bolig i gjeldende arealplan 

 Ingen planendring +3 
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Områdenavn: Oreønningen  Total størrelse :  24 dekar 
     

Område nr: H-2  Dyrka mark  0 dekar 
Dagens formål: Friområde 

(slalombakke)  

 Skog   dekar 

Foreslått formål: Planlagt bolig  Herav dyrkbar mark 0  dekar 
 

 

                             

 

             

Skoppum 
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    Område H-2 Oreønningen 
Tema 

 
Beskrivelse 

Verdier 
Verdi-

vurdering 
Konsekvenser Konsekvens-

vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 
biologisk mangfold 

En stor del av området er 
dekket med Alm / lindeskog. 
Det er en rik edelløvskog som 
regnes som viktig i 
naturtypeklassifiseringen. 
Vegetasjonstypen er relativt 
vanlig i Horten kommune.  

** Tap av edellauvskog av 
vegetasjonstypen Alm / lindeskog 

-2 

Jord- og 
skogbruksressurser 

 *  - 

Landskap 
 

   - 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Ingen kjente automatisk 
fredete kulturminner eller 
registrerte kulturminner fra 
nyere tid. 

* Ukjent risiko for konflikt med kjente 
automatisk fredete kulturminner. 
Undersøkelsesplikten jr. 
kulturminneloven § 9, må ivaretas 

-1 

Forurensning, støy Deler av området ligger i gul 
støysone 

  -1 

Andre 
miljøkonsekvenser 

    

SAMFUNN: 

Friluftsliv og 
rekreasjon 

Dette er en liten slalombakke 
som brukes til skileik og 
snowboard når det er snø.  

*** Uheldig å fjerne slalombakke og 
skileikanlegg. 
 
Avbøtende tiltak vil være å etablere 
nytt skileik og snowboardanlegg i 
Nordlibakken 

-3 
 

-1 

Barn og unge Brukes til skileik og aking *** Nedbygging av potensielt 
lekeområde.  
Avbøtende tiltak vil nytt anlegg for 
skileik i Nordlibakken.  
Avstand 250 – 300 meter. 

-3 
 

-2 

Samfunnssikkerhet En mindre del er relativt bratt 
og bør vurderes i forhold til 
steinsprang 

   
-1 

Tettstedsutvikling I tilknytting til eksisterende 
boliger Laskenlia / Evjeåsen 
ved Orerønningen 

* * Naturlig utvidelse for eksisterende 
bebyggelse. 

+ 2 

Transportbehov Utenfor gangavstand  (2,3 
km) fra Horten sentrum (>2 
km), men fin sykkelavstand. 
Gang- og sykkelveg til 
Horten.  

* Ikke gangavstandi til Horten, vil 
kunne øke transportbehovet for bil 
og kollektivtrafikk. 

-1 

Næringsliv og 
sysselsetting 

Attraktive eneboliger er bra 
for rekruttering av kompetente 
medarbeidere til bedrifter 
 

   
+2 

Kommunal økonomi 
og tjenestetilbud 

Ligger i etablert boligfelt. Nytt 
felt kan løses greit. Kort vei til 
skole og barnehage 
Kommunal eiendom. 
Salg gir inntekt til kommunen. 

   
+3 

Annet  Attraktivt boligområde med fin 
utsikt. Mulighet for salg 
enkeltvis uavhengig av bygg / 
ferdighusfirma.   

  +3 
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Områdenavn: Golftunet  Total størrelse :  13 dekar 
     

Område nr: H-7  Dyrka mark  0 dekar 
Dagens formål: Næring (Hotell og 

herberge)  

 Skog dekar 

Foreslått formål: Planlagt bolig  Herav dyrkbar mark 5  dekar 
 

               

         

  

Skoppum 
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               H-7  Golftunet 

Tema 
 

Beskrivelse 
verdier 

Verdi-
vurdering 

Konsekvenser Konsekvens-
vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 
biologisk mangfold 

Det er i hovedsak nye bygg der 
gamle bygg sto. Naturverdier 
neppe berørt. 

** Ingen konsekvenser. 
 

 
- 

Jord- og 
skogbruksressurser 

Gårdstun (Mellom Semb) med 
tidligere dyrket mark. Nå er 
områdene rundt blitt til 
golfbane, men jordloven 
gjelder fortsatt for arealene.  
5 da dyrkbar mark 
 

** Eventuell tilbakeføring til 
landbruk vil bli vanskeligere.  

 
-2 

Landskap 
 

Del av et landskapsrom rundt 
Borrevannet. Klassifisert med 
”høy inntrykkstyrke og 
variasjon”  

 
*** 

Sårbart for ytterligere 
bebyggelse.  

 
-2 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Delvis intakte bygninger fra 
gårdsbebyggelsen Mellom 
Semb. Fire bygninger er 
registrert i SEFRA på Semb 
søndre hvor tre er melde-
pliktige. Ingen automatisk 
fredete kulturminner er 
registrert. Ligger i et svært 
verdifullt 
kulturlandskapsområde. 

 
** 

Kulturlandskapet og 
bygningsmiljøet vil påvirkes. 
Undersøkelsesplikten jr. 
kulturminneloven § 9, må 
ivaretas 

 
-2 

Forurensning, støy     
Andre 
miljøkonsekvenser. 

Området ligger innenfor 
markagrensen 

 I utgangspunktet er det ikke 
ønskelig med ny bebyggelse 
innenfor markagrensen.  

-3 

 
Friluftsliv og 
rekreasjon 

Parkering, skiløyper og 
golfkroa er positivt for 
friluftslivet 

** Hvis utbyggingen kan bidra til 
å sikre golfbanen, er det 
positivt for idrett og friluftskiv. 

 
+1 

Barn og unge Golfbanen brukes til skigåing 
og leik i vinterhavåret.  

 
* 

Hvis utbyggingen kan bidra til 
å sikre golfbanen, er det 
positivt for idrett og friluftskiv 

+1 

Samfunnssikkerhet     
Tettstedsutvikling Utbyggingen nær, men ikke i 

tilknytning til Horten.  
 Forslaget bryter den prinsipielt 

viktige markagrensen 
 

-2 
Transportbehov Ligger nær tettbebyggelsen i 

Horten. Påvirker ikke 
transportbehov i vesentlig 
grad.  

 Ikke gangavstand til sentrum 
 
Godt kollektivtilbud 

- 

Næringsliv og 
sysselsetting 

Gunstig med flere attraktive 
boliger i Horten. 

  +2 

Kommunal økonomi 
og tjenestetilbud 

Vann og kloakk er vanskelig 
tilgjengelig.  
Adkomst og trafikk er en 
utfordring. 
Kort vei til skole og barnehage. 
Granly skole  bygges ut. 

 Må sannsynligvis legge nye 
ledninger fra Borreveien eller 
Trimveien 
 

-2,5 
 
 

-2 
+ 2 

Annet  Positivt med variert botilbud. 
Leiligheter i et kultur og 
friluftsområde er interessant 
supplement. 

  +2 
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Områdenavn: Bygningsmasse Semb 

hovedgård 
 Total størrelse : 53 dekar 

     

Område nr: H-4  Dyrka mark  23 dekar 
Dagens formål: LNF   Skog dekar 
Foreslått formål: LNF med spredt 

næring 

 Herav dyrkbar mark 0  dekar 

 

 

                 

         

               

Skoppum 
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              H-4  Bygningsmasse Semb hovedgård 

Tema 
 

Beskrivelse 
verdier 

Verdi-
vurdering 

Konsekvenser Konsekve
ns-

vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 
biologisk mangfold 

Verdifulle store trær og alleer. ** Endret bruk av eksisterende 
bygningsmasse vil ikke ha 
vesentlige konsekvenser. 
 

 
0 

Jord- og 
skogbruksressurser 

verdiklasse A.  
Dyrkbar mark. 

*** Vil ikke bygge ned ny dyrket 
mark 

 
- 

Landskap 
 

Del av et landskapsrom rundt 
Borrevannet. Klassifisert med 
”høy inntrykkstyrke og 
variasjon” 

 
*** 

Sårbart for ytterligere 
bebyggelse. 
Bruk av eksisterende 
bygningsmasse mindre 
konfliktfyllt- 

 
 
- 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Semb hovedgård har godt 
bevart bygningsmasse i et 
svært verdifullt kulturlandskap. 
Ikke kjente registrerte 
kulturminner. 

 
*** 

Tiltak på bygningsmassen vil 
kunne påvirke 
kulturlandskapet og 
bygningsmiljøet. 

 
-2 

Forurensning, støy    -2 
Andre 
miljøkonsekvenser. 

  Ligger innenfor markagrensen -3 

 
Friluftsliv og 
rekreasjon 

Ligger innenfor et område som 
brukes mye til friluftsliv 

 Endret bruk av 
bygningsmassen vil i liten 
grad påvirke friluftslivet. 

 
-1 

Barn og unge Ligger innenfor et område som 
brukes mye til friluftsliv 

 Endret bruk av 
bygningsmassen vil i liten 
grad påvirke barn og unge 

-1 

Samfunnssikkerhet     
Tettstedsutvikling Utbyggingen kommer i 

nærheten av Horten. Det er 
ikke planlagt ny bygnings-
masse 

 Forslaget bryter l den 
prinsipielt viktige 
markagrensen.  

 
-2 

Transportbehov Næringsvirksomhet vil kunne 
økt gi trafikk på smale 
markaveier.  

 Trafikkløsning og kapasitet 
må utredes. 

-2 

Næringsliv og 
sysselsetting 

Det er positivt med nye 
muligheter for næring.  

  +2 

Kommunal økonomi 
og tjenestetilbud 

Avløp mangler  Nødvendig med lokale 
løsninger 

-2 
 

 
Annet     - 
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Områdenavn: Eikestrand  Total størrelse :  70 dekar 
     

Område nr: H-10  Dyrka mark  0 dekar 
Dagens formål: LNF  Skog 70 dekar 
Foreslått formål: Planlagt bolig  Herav dyrkbar mark 70 dekar 

 

 

                                   
 

                         

Eikestrand 

Skoppum 
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   Område H-10: Eikestrand 

            

Tema 
 

Beskrivelse 
verdier 

Verdi-
vurdering 

Konsekvenser Konsekvens-
vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 
biologisk mangfold 

Blandingsskog med noe 
edelløvskog. Deler av skogen 
hogd ut nylig.  Mesteparten av 
skogen består av 
vegetasjonstypen Or-askeskog 

** Redusert naturverdi. 
 

 
-2 

Jord- og 
skogbruksressurser 

Skog av god bonitet. Høyproduktiv 
skog,  
verdiklasse A.  
Dyrkbar mark. 

*** Tap av landbruksressurser. 
Brudd på prinsipielt viktig 
grense mot sør for Horten by. 

 
-2 

Landskap 
 

Del av et landskapsrom langs 
Borrekysten. Klassifisert med ”høy 
inntrykkstyrke og variasjon” En del 
av fylkeskommunens og 
kommunens satsing mot 
UNESKOs verdensarv. 

 
*** 

Sårbart for ytterligere 
bebyggelse. 

 
-3 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Kulturminneundersøkelser er 
gjennomført. Askeladden viser ID 
22713, ID 32608, ID 13817 og ID 
81008 alle gravminner innenfor 
planområdet. Kulturmiljø med 
regional og nasjonal verneverdi, jf. 
RPBA og innenfor buffersonen i 
tilknytning til søknaden om 
innskriving på UNESCO sin 
verdensarvliste. 

 
*** 

Risiko for konflikt med 
forhistoriske aktivitets- og 
bosettingsspor. 
Undersøkelsesplikten, jf. 
kulturminneloven § 9, er 
ivaretatt. Planforslaget er 
forsøkt tilpasset registrerte 
kulturminner, men 
sikringssoner, jf. 
kulturminneloven § 6, er ikke 
fastsatt. 

 
-3 

Forurensning, støy Store deler av området ligger nær  
rv 19 og er støytsatt.  

 Støyen kan reduseres ved 
støyskjerming 

-2 

Andre 
miljøkonsekvenser. 

Området ligger innenfor RPR 
strandsone.  

 I utgangspunktet er det 
byggeforbud i RPR 
strandsonen. Konflikten 
reduseres hvis det ikke bygges 
i 100m beltet 

-3 
 

-2 

SAMFUNN: 
Friluftsliv og 
rekreasjon 

Viktig lokalt turområde med 
atkomst til kyststi langs sjøen. 
 
Kyststien er forutsatt bevart 

** Turområdet vil få redusert 
verdi. 
Konflikten reduseres dersom 
atkomsten til kyststien sikres 
gjennom området. 

 
-2 

Barn og unge Området brukes noe av barn og 
unge. Alternativer finnes på andre 
siden av rv 19. 

 
* 

Uheldig å ødelegge et 
lekeområde for barn. 

-1 

Samfunnssikkerhet     
Tettstedsutvikling Utbyggingen kommer i tilknytning 

til Horten.  
 Forslaget bryter likevel den 

prinsipielt viktige grensen 
mellom Horten og 
markaområdene i sør. 

 
-2 

Transportbehov Ligger inn til tettbebyggelsen i 
Horten. Påvirker ikke 
transportbehov. 

  - 

Næringsliv og 
sysselsetting 

Gunstig med flere attraktive 
boliger i Horten. 

  +2,5 

Kommunal økonomi 
og tjenestetilbud 

Vei, vann og kloakk er løsbart. 
 
 
 
Granly skole har ikke kapasistet i 
dag. 

 Lite investering i ekstern 
infrastruktur. Positivt med 
boliger som kan tiltrekke gode 
skattebetalere. 
 
Granly skal bygges ut. 

+2,5 
 
 
 

-1 
Annet  Attraktivt boligområde   +3 



Rullering av kommuneplanens arealdel  Verdi- og konsekvensvurdering 

 

 Side 18                 

 

Områdenavn: Rørestrand  Total størrelse : 27 dekar 
     

Område nr: H-11  Dyrka mark    0 dekar 
Dagens formål: LNF og næring  Skog   16dekar 
Foreslått formål: Planlagt bolig  Herav dyrkbar mark   16 dekar 

 

                                 
 

 

                  
 

Rørestrand 

Skoppum 
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Område H-11: Rørestrand 

 

Tema 
 

Beskrivelse 
verdier 

Verdi-
vurdering 

Konsekvenser Konsekvens-
vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 
biologisk mangfold 

Rik edellauskog med vege-
tasjonstypene Alm – lindeskog 
og Or – askeskog. 

** Redusert naturverdi. 
 

 
-2 

Jord- og 
skogbruksressurser 

Skog av god bonitet. 
Høyproduktiv skog,  
verdiklasse A.  
Dyrkbar mark. 

*** Tap av viktige 
landbruksressurser. Brudd på 
prinsipielt viktig grense mot 
sør for Horten by. 

 
-2 

Landskap 
 

Del av et landskapsrom langs 
Borrekysten. Klassifisert med 
”høy inntrykkstyrke og 
variasjon”  

 
*** 

Sårbart for ytterligere 
bebyggelse. Kan være positivt 
a erstatte  industribygget med 
boliger. 

 
-2 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Ikke registrerte fredete 
kulturminner. Det er registrert 
ett krigsminne; 
ammunisjonslager øst for 
bygningen. Kulturmiljø med 
regional og nasjonal 
verneverdi, jf. RPBA og 
innenfor buffersonen i 
tilknytning til søknaden om 
innskriving på UNESCO sin 
verdensarvliste. 

 
*** 

Risiko for konflikt med 
forhistoriske aktivitets- og 
bosettingsspor. 
Undersøkelsesplikten, jf. 
kulturminneloven § 9, er ikke 
ivaretatt. Utbygging vil kunne 
tilpasses funn. 
 

 
-3 

Forurensning, støy Deler av området ligger nær 
tunnelåpningen på  rv 19 og er 
støytsatt.  

 Støyen kan reduseres ved 
støyskjerming 

-2 

Andre 
miljøkonsekvenser. 

Området ligger innenfor RPR 
strandsone.  
Ligger ikke i 100 m beltet 

 I utgangspunktet er det 
byggeforbud i RPR 
strandsonen.  

 
-2 

SAMFUNN: 
Friluftsliv og 
rekreasjon 

Viktig lokalt turområde med 
atkomst til kyststi langs sjøen. 
Kyststien blir ikke berørt. 

** Turområdet vil bli ødelagt. 
Konflikten reduseres dersom 
atkomsten til kyststien sikres 
gjennom området. 

 
-2 

Barn og unge Området brukes noe av barn 
og unge. Alternativer finnes på 
andre siden av rv 19. 

 
* 

Uheldig å ødelegge et 
lekeområde for barn. 

-1 

Samfunnssikkerhet     
Tettstedsutvikling Utbyggingen kommer i 

tilknytning til Horten.  
 Forslaget bryter likevel den 

prinsipielt viktige grensen 
mellom Horten og 
markaområdene i sør. 

 
-2 

Transportbehov Ligger inn til tettbebyggelsen i 
Horten. Påvirker ikke 
transportbehov. 

  - 

Næringsliv og 
sysselsetting 

Gunstig med flere attraktive 
boliger i Horten. 

  +2 

Kommunal økonomi 
og tjenestetilbud 

Vei, vann og kloakk er enkelt 
tilgjengelig, 
 
 
Granly skole har ikke 
kapasistet. 

 Lite investering i ekstern 
infrastruktur. Positivt med 
boliger som kan tiltrekke gode 
skattebetalere. 
 
Granly skal bygges ut. 

+2,5 
 
 
 

-1 
Annet  Attraktivt  boligområde   +3 
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Områdenavn: Eskebekk  Total størrelse : 27 dekar 
     

Område nr: H-9  Dyrka mark  0 dekar 
Dagens formål: Idrettsanlegg  

(golfbane)  

 Skog 3 dekar 

Foreslått formål: LNF  Dyrkbar mark 22 dekar 
 

                                 

         

                          

Skoppum 
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              H-9  Eskebekk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema 
 

Beskrivelse 
verdier 

Verdi-
vurdering 

Konsekvenser Konsekvens-
vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 
biologisk mangfold 

Bekk med flere dammer er 
viktig for biologisk mangfold. 
Vegetasjon langs bekken og på 
åkerholmer er også viktig for 
naturmangfoldet.  

*** Gjenfylling av dammenen er 
negativt for biologisk 
mangfold. Ikke konflikt hvis 
dammer og vegetasjon 
beholdes.  

-3 
 

0 

Jord- og 
skogbruksressurser 

Verdiklasse A. Svært verdifull 
dyrkbar mark.  Gjennfylling av 
midterste / største dam vil gi 2 
daa mer dyrket mark samtidig 
som de drifts-messige 
forholdene for å drive maskinelt 
landbruk vil øke. 

*** Tilbakeføring fra golfbane til 
dyrket mark er positivt for 
landbruk  

 
+3 

Landskap 
 

Del av et landskapsrommet 
rundt Borrevannet. 
Landskapskvalitet: enestående.  
Ligger innenfor et regionalt 
verneverdig kulturlandskap. 
Bekk, dammer og åkerholmer 
er viktige landskapselementer 

 
**** 

Landbruk gir konflikt dersom 
bekk, dammer og åker-
holmer ikke bevares. 
 
Oppdyrking av tidligere 
golfbane gir ikke konflikter 

 
-2 
 
 

0 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Ligger i regionalt verneverndig 
kulturlandskap. Våningshuset 
på Eskebekk SEFRAK bygning, 
ikke vernet eller fredet, men 
meldepliktig. Området kartlagt 
av fylkeskommunen.  Funn av 
røyser, grenseskiller, hulveier, 
steinalderlokaliteter og tuft. 

 
*** 

Arealet foreslås tilbakeført til 
LNF-formål. Landbruk vil 
ikke ha negative 
konsekvenser om funnene 
sikres 

 
- 

Forurensning, støy Området drenerer ut til 
Borrevannet. Oppdyrking kan gi 
økt tilførsel av næringssalter til 
vannet. Dammene reduserer 
dette ved at de fungerer som 
biologiske renseanlegg.  
Nederste/vestligste  dam 
dekker arealkrav til fangdam for 
nedslagsfeltet og bør bevares. 
 

 Oppdyrking uten dammer gir 
mest forutrensning av 
Borrevannet 
 
Oppdyrking med dammmer 
gir mindre forutrensning 

-2 
 
 

-1 

Andre 
miljøkonsekvenser. 

    

 
Friluftsliv og 
rekreasjon 

Lokalt turområde med skiløype 
i vinterhalvåret.  

** Landbruk vil ikke ha 
negative konsekvenser. 

- 

Barn og unge Området brukes av barn og 
unge om vinteren.  

 
* 

Landbruk vil ikke ha 
negative konsekvenser 

- 

Samfunnssikkerhet Lokal matproduksjon er positivt 
for samfunnssikkerhet 

  +1 

Tettstedsutvikling     
- 

Transportbehov    - 

Næringsliv og 
sysselsetting 

Landbruk er en betydningsfull 
næring i Horten kommune 

  +2 

Kommunal økonomi 
og tjenestetilbud 

Ingen vesentlig betydning    

Annet      



Rullering av kommuneplanens arealdel  Verdi- og konsekvensvurdering 
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Områdenavn: Bjerketun 
næringsområde 

 Total størrelse:    5,3 Dekar 

     

Område nr: H-8  Dyrka mark      Dekar 
Dagens formål: Bolig  Skog     Dekar 
Foreslått formål: Forretninger  Dyrkbar mark    3 dekar  

 

 

                                  
 

 

                      
 

 

Skoppum 
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        H-8  Bjerketun næringsområde 

        Tema 
 

Beskrivelse 
verdier 

Verdi-
vurdering 

Konsekvenser Konsekvens-
vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 
biologisk mangfold 

Enkelte store løvtrær  
Et tre med misteltein 

** Redusert naturverdi. 
 

 
-1 

Jord- og 
skogbruksressurser 

Har tidligere vært et gårdsbruk. 
Litt dyrkbar mark  

***   
-1,5 

Landskap 
 

Nær et viktig kulturlandskap 
ved Borrevannet. Fint 
kulturmiljø mot Borreveien og 
Sembporten 

 
*** 

  
-2,5 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Et gammelt gårdsanlegg med 
to SEFRAK registrerte 
bygninger, ikke meldepliktige. 
Ikke registrert andre 
automatisk fredete eller nyere 
tids kulturminner. 

 
*** 

Kulturlandskapet i området 
vil endres. Ligger nært til 
innkjøringen til Semb 
hovedgård og to 
meldepliktige SEFRAK bygg 
sør for denne. Under-
søkelsesplikten jf. Kultur-
minneloven § 9 må ivares. 

 
-2,5 

Forurensning, støy Store deler av området ligger 
nær  Borreveien og Trimveien.  

 Støyen kan reduseres ved 
støyskjerming 

-2 

Andre 
miljøkonsekvenser. 

   - 

 
Friluftsliv og 
rekreasjon 

 
Hageanlegg ikke aktuelt med 
friluftsliv 

   
 

Barn og unge     
Samfunnssikkerhet     
Tettstedsutvikling     

-2 
Transportbehov Ligger inn til tettbebyggelsen i 

Horten. Påvirker ikke 
transportbehov. 

  - 

Næringsliv og 
sysselsetting 

Positivt med næring 
Detaljhandel er negativt for 
Horten sentrum 

  +2 
-2 

Kommunal økonomi 
og tjenestetilbud 

Vei, vann og kloakk er enkelt 
tilgjengelig, 
 
 
 

   

Annet      
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Områdenavn: Utvidelse Sjøsiden  Total størrelse: 3,5 daa 
     

Område nr: HS-1  Dyrka mark  0 
Dagens formål: Åpen plass / Andre typer 

bebyggelse og anlegg 
(planlagt) 

 Skog 0 

Foreslått formål: Forretninger/offentlig 
privat tjenesteyting / 
næring kontor 

 Herav dyrkbar mark 0 

 

                   
 

                 

Skoppum 
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         HS-1  Utvidelse Sjøsiden 

Tema 
 

Beskrivelse 
verdier 

Verdi-
vurdering 

Konsekvenser Konsekvens-
vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 
biologisk mangfold 

Enkelttrær med  
 

** . 
 

 
0 

Jord- og 
skogbruksressurser 

Ikke landbruk ***   
0 

Landskap / byrom 
 

Viktig byrom som er stort og 
utflytende i dag. 
Teglsteinsbygningen med 
villvin er et fint landskaps-
element i bybildet. 

 
** 

Negativt hvis 
teglsteinsbygget  må rives 

 
- 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Følgende ble sagt om bygget 
på gnr. 125 bnr. 443 i 
kommunedelplan for sentrum 
2007; oppført mellom 1908 og 
1945, høy grad av autentisitet, 
verneverdi vurderes. I henhold 
til reguleringsplan for Horten 
gjestehavn er bygningen vist 
med hensynssone med særlig 
hensyn bevaring kulturmiljø 
(H570) med følgende 
bestemmelse: ”Fasaden til 
eksisterende bygning skal 
bevares. Ny inngang/tilbygg 
møt sør tillates. Tilbygg skal 
underordne seg eksisterende 
bygning i volum.” 

 
*** 

Utvidelse av Sjøsiden vil 
mest sannsynlig måtte få 
store konsekvenser. 
Detaljreguleringsplan, men 
ikke undersøkt, jf. 
kulturminneloven § 9. 

 
- 

Forurensning, støy Støy fra Bastøferga   Støyen kan reduseres ved 
støyskjerming 

-2 

Andre 
miljøkonsekvenser. 

    

 
Friluftsliv og 
rekreasjon 

Kyststi langs sjøen går 
gjennom eller i kanten av 
området 

**   
-2 

Barn og unge Området brukes noe av barn 
og unge.  

 
* 

. -1 

Samfunnssikkerhet     
Tettstedsutvikling Høyt prioritert sentralt 

utviklingsområde  
   

+3 
Transportbehov .   - 
Næringsliv og 
sysselsetting 

Positivt med 
næringsvirksomhet i havna 

  +2 

Kommunal økonomi 
og tjenestetilbud 

  Utvikling i Gjestehavna 
positivt for byen 

+2 

Annet    Bryter med reguleringsplan 
for gjestehavna og KDP 
sentrum 

-2 
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Tettsted N: 

Nykirke 
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Områdenavn: Klokkeråsen S  Total størrelse :  32  dekar 
     

Område nr: N-1  Dyrka mark  0 dekar 
Dagens formål: LNF  Skog 32dekar 
Foreslått formål: Planlagt bolig  Herav dyrkbar mark 0 dekar 

 

 
                             
 

                  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

             

 

                         
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Skoppum 

Administrasjonens reduserte forslag 
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   Område N-1 Klokkeråsen S 
Tema 

 
Beskrivelse 

verdier 
Verdi-

vurdering 
Konsekvenser Konsekvens-

vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 
biologisk mangfold 

Blandingskog med gran, furu, 
osp, bjørk og noe edelløvskog 
(bøk). Østsiden er mest 
verdifullt.  

* * Tap av edelløvskog. Et avbøtende 
tiltak vil være å sikre forekomsten 
av edelløvskog i reguleringsplanen. 

-2 

Jord- og 
skogbrukressurser 

Skogsmark som vesentlig har 
middels og noe høy bonitet og 
litt inneklemt dyrka mark. 20 
da dyrkbar mark i den søndre 
delen av området 

* * Tap av jord- og 
skogbruksressurser.  
Hvis dyrkbar mark tas ut, 
reduseres konflikten. 

-2 
 

-1 

Landskap 
 

Dette er en del av Terrasse-
landskapet på Raets innerside. 
Vurdert som et typisk 
landskap. 

* *  -1,5 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

   -2 

Forurensning    - 
 
 

-1,5 
Andre 
miljøkonsekvenser. 

--- --- --- --- 

SAMFUNN: 

Friluftsliv og 
rekreasjon 

Viktig lokalt nærturområde 
bl.a. med lysløype. 

* Friluftsområdet reduseres vesentlig 
Konflikten reduseres hvis lysløypa 
med en buffersone kan bevares 

-3 
-2 

Barn og unge Området brukes til lekeom-
råde for barn. Skogen er lett 
tilgjengelig fra boliger i 
Klokkeråsen. 

* * * Et avbøtende tiltak kan være 
redusert utbygging og sikre nye 
lekeplasser.  

-2,5 
 

Tettstedsutvikling Uheldig at tettestedet flyter ut 
med en lang tarm sørover. 

* *  -3 

Transportbehov Nykirke mangler en del ser-
vicefunksjoner. Avhengig av 
bil eller buss for å nå disse 
funksjonene. 

   

Næringsliv og 
sysselsetting 

Positivt med flere boliger * *  +1 

Kommunal økonomi 
og tjenestetilbud 

Fagerheim skole ha kapasitet   +1 
- 

Annet     Administrasjonens reduserte 
forslag (plankart øverst til høyre) 
gir lavere konfliktnivå 
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Områdenavn: Haugan 
næringspark 

 Total størrelse :  83  dekar 

     

Område nr: N-2  Dyrka mark  0 dekar 
Dagens formål: LNF  Skog 83 dekar 
Foreslått formål: Planlagt bolig  Herav dyrkbar mark 0 dekar 

 

 
                             
 
                  

 

 
 

 

 

              

 

 
 
 

 

 

                                   
 

Skoppum 
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  Område N-2 Hauan næringspark 
Tema 

 
Beskrivelse 

verdier 
Verdi-

vurdering 
Konsekvenser Konsekvens-

vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 
biologisk mangfold 

Det meste er granskog med 
høy bonitet. Vegetasjons-
typen  er blåbærskog 

* * Naturverdiene reduseres ved 
utbygging 

-2 

Jord- og 
skogbrukressurser 

Skogsmark som vesentlig har 
høy og noe middels bonitet. 

* * Tap av skogbruksressurser. -1 

Landskap 
 

Markert åsrygg i landskapet. 
Områder hører til et større 
landskapsområde som er 
karakterisert som mindre 
mangfold”. Kjærranåsen er 
kommunens høyeste punkt 

* * Ødelagt silhuett. Et avbøtende 
tiltak vil være å sikre silhuetten i en 
eventuell reguleringsplan. 
For øvrig er ikke landskapet 
spesielt sårbart. 

-2 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Ikke registrerte kulturminner i 
det nye området. Flere gamle 
ferdselsveier og bygninger i 
det regulerte området. 

* Ingen kjente konsekvenser. 
Undersøkelsesplikten jf. 
kulturminneloven § 9 må ivaretas. 

- 

Forurensning     
Andre 
miljøkonsekvenser. 

    

SAMFUNN: 

Friluftsliv og 
rekreasjon 

Turmål i Horten. Toppen og 
adkomst bør skjermes for 
inngrep 

*  -2,5 

Barn og unge Brukes i liten grad av barn og 
unge 

*   -1 

Tettstedsutvikling Naturlig utvidelse av 
næringsområdet på Hauan. 

* * Ikke knyttet til et av tettstedene i 
Horten, men en naturlig utvidelse 
av et felles næringsområde i 
Horten og Re. 

+1 

Transportbehov Vil generere et 
transportbehov 

 Gunstig lokalisering for 
transportintensiv virksomhet 

+2 

Næringsliv og 
sysselsetting 

Satsning på lager, logistikk er 
knyttet til området nær E18. 
Fint kombinasjon med 
Kopstad godsterminal. 

  +3 

Kommunal økonomi 
og tjenestetilbud 

Viktig med flere arbeids-
plasser uten store 
kompetansekrav.  

   
-2 

Annet      
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Tettsted B: 

Borre 
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Områdenavn: Gunnerødbrekka  Total størrelse :  20  dekar 
     

Område nr: B-1  Dyrka mark  0  dekar 
Dagens formål: LNF (Landbruk, 

natur- og 
friluftsområde). 

 Skog   20 dekar 

Foreslått formål: Planlagt bolig  Herav dyrkbar mark    20 dekar 
 

 

    

 

            
 

         

Rv 306 

 

B1 Gunnerødbrekka 

Skoppum 
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    Område B-1: Gunnerødbrekka 
 

Tema 
 

Beskrivelse 
verdier 

Verdi-
vurdering 

Konsekvenser Konsekvens-
vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 
biologisk mangfold 

Blandet løvskog. Deler av 
området er naturtyperegistrert 
(B). Område med sterkt 
gjengrodd hagemark hvor det 
finnes flere klynger med eldre 
lauvtrær, blant annet stor eik.   

* * Utbygging vil ødelegge noe av skogen. 
Det er likevel mulig å bevare store 
eiker som i dag har dårlige forhold pda 
gjengroing av området. 

-2 

Jord- og 
skogbruksressurser 

Skog med høy bonitet. 
 A.område landbruk 

* *  Landbruksområdet blir ødelagt -2 

Landskap 
 

Del av et landskapsrom med høy 
inntrykkstyrke og variasjon 

* *   -1 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Registrerte kulturminner på 
nabotomten i nord. I 2006 ble en 
lokalitet med dyrkingsspor 
/rydningsrøyser gravd ut på 
nabotomta i nord. 

**  Høy risiko for konflikt med forhistoriske 

aktivitets- dyrkings- og bosettingsspor i 
planområdet.  

-2,5 

Forurensning Området nærmest veien er 
støyutsatt. 

  -2 

Andre miljø-
konsekvenser 

    

 

Friluftsliv og 
rekreasjon 

Grenser inn mot et viktig 
friluftsområde 

* *  -1 

Barn og unge Noe brukt til lek for barn. 
Grenser mot 
lekeområderegistrert i 
barnetråkk.  Deler støyutsatt og 
trafikkfarlig  

**   -2 

Samfunnssikkerhet     
Tettstedsutvikling Naturlig fortsettelse av tettstedet   +2 
Transportbehov Del av tettsedet Borre og kort 

avstand til Horten sentrum. 
  +2 

Næringsliv og 
sysselsetting 

Gunstig med boliger med kort 
avstand til høgskolen 

  +2 

Kommunal økonomi 
og tjenestetilbud 

   +2 
 

-2 
Annet    +2 
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Områdenavn: Herredshuset  Total størrelse :  8,4  dekar 
     

Område nr: B-7  Dyrka mark  0  dekar 
Dagens formål: Næring  Skog 0 dekar 
Foreslått formål: Sentrumsformål  Herav dyrkbar mark 0 dekar 

 

        

 

            
 

            
 

Rv 306 

 

Skoppum 
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B-7  Herredshuset 

Tema 
 

Beskrivelse 
verdier 

Verdi-
vurdering 

Konsekvenser Konsekvens-
vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 
biologisk mangfold 

Det er flere store eiker på 
eiendommen.   

* *  -2 

Jord- og 
skogbruksressurser 

Ikke landbruk -   - 

Landskap 
 

Del av et landskapsrom med 
høy inntrykkstyrke og 
variasjon 

* *   -1 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Ikke registrerte kulturminner. 
Grenser opp mot regionalt 
verdifullt  kulturlandskap og 
kulturmiljø med regional og 
nasjonal verneverdi, jf. 
RPBA. 

**  Negative konsekvenser kan oppstå 
om det ikke tas hensyn til landskap 
og kulturmiljø øst for Fv 325. 

-2 

Forurensning Området nærmest veien er 
støyutsatt. 

  -2 

Andre miljø-
konsekvenser 

    

 

Friluftsliv og 
rekreasjon 

Grenser inn mot et viktig 
friluftsområde 

* *  -1 

Barn og unge Lekeplass på området. 
Lekeområde registrert i 
barnetråkk.  Deler støyutsatt 
og trafikkfarlig  

**  Nødvenlig med erstatningsareal -2,5 

Samfunnssikkerhet     
Tettstedsutvikling Ligger sentralt i tettstedet 

Borre.  Vil være en naturlig 
del av et framtidig Borre 
sentrum. 

  +2 

Transportbehov    - 
Næringsliv og 
sysselsetting 

Gunstig med boliger med kort 
avstand til høgskolen. 

  +2 

Kommunal økonomi 
og tjenestetilbud 

Vann og kloakk ok   +2 

Annet    - 
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Områdenavn: Øvre Glenne  Total størrelse :  82  dekar 
     

Område nr: B-3  Dyrka mark    8  dekar 
Dagens formål: LNF (Landbruk, 

natur- og 
friluftsområde). 

 Skog     75 dekar 

Foreslått formål: Planlagt bolig  Herav dyrkbar mark     0 dekar 
 

 

    

 

            
 

 

 

Rv 306 

 

Øvre Glenne 

Skoppum 
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               B-3  Øvre Glenne 

Tema Beskrivelse 
verdier 

Verdi-
vurdering 

Konsekvenser Konsekvens-
vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 
biologisk mangfold 

Området består av blandingskog 
med en del edelløvskog. Det er 
karakterisert som verdifullt natur.  

 
 

** 

Naturverdier vil bli redusert eller gå 
tapt. 

 
-2 

Jord- og 
skogbrukressurser 

Området består av barskog, 
blandingsskog og noe ren løvskog. 
Området er karakterisrt som et 
verdifullt landbruksområde.  

 
** 

Landbruksressurser går tapt  
-2 

Landskap 
 

Området hører med til et 
landskapsrom med ”høy 
inntrykkstyrke og variasjon”. Det 
grenser opp til et regionalt 
verneverdig kulturlandskap med 
bl.a. Borreskåla 

 
 

*** 

Utbygging vil berøre et sårbart 
landskap.  

 
 

-2 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Det er fortsatt en del gammel 
bebyggelse langs den gamle 
ferdselsveien fra Sande til 
Kirkebakken (Sandegata). Det er 
flere SEFRAK-bygg. En gammel 
hulvei finnes like utenfor området. 
Det ligger en uregistrert 
gravrøyser m.m.  i sørvestre del av 
planområdet. Registrerte 
kulturminner  på nabotomten i 
sørøst. I 2006 ble en lokalitet med 
dyrkingsspor /rydningsrøyser 
gravd ut på nabotomta i Sørøst  

 
 

** 

Høy risiko for konflikt med 
forhistoriske aktivitets-, dyrkings- 
og bosettingsspor i foreslått 
planområde. Konflikten reduseres 
ved tilpasning ved utbygging. 
Undersøkelsesplikten jf. 
kulturminneloven § 9, må ivaretas. 

 
 

-2,5 

Forurensning, støy Området nærmest rv 19 er utsatt 
for støy. 

 Støyen kan reduseres ved 
støyskjerming. 

-1 

Andre 
miljøkonsekvenser. 

    

 

Friluftsliv og 
rekreasjon 

Hele åsen er karakterisert som et 
svært viktig friluftsområde. Det er 
et nærturområde for befolkningen i 
Horten og Borre.  

 
 

*** 

Turområdet reduseres. Konfliktene 
kan reduseres ved å sikre 
turveidrag gjennom området. 

 
 

-2 
Barn og unge Området brukes noe av barn og 

unge 
 

** 
. Alternative områder finnes. -1 

Samfunnssikkerhet Det går en kraftlinje i kanten av 
området. 

 Det er planlagt buffersone på 40 m 
fra kraftlinja 

-1 

Tettstedsutvikling Området ligger ikke i tilknytning til 
eksisterende tettsted. 

 Utbygging bryter med hoved-
prinsipp for langsiktig utvikling, 
men vil på sikt bli en del av 
tettstedet Borre 

 

Transportbehov Utenfor tettsted, Bidrar til økt 
transport. Området ligger svært 
gunstig til i forhold til jernbane hvis 
alternativet  Skoppum øst velges. 

  -1 
+3 

Næringsliv og 
sysselsetting 

Det er gunstig med flere boliger i 
nærheten av høyskole og nye 
næringsområder. 

   
+2 

Kommunal økonomi 
og tjenestetilbud 

Granly skole har ikke kapasitet nå, 
men bygges ut.  
Lysheim er alternativ.   
Vann og kloakk mulig 

   
-2 

Annet  Grunneier ønsker utbygging. Fin 
utsikt og fint boligområde 

  +2 
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Områdenavn: Tonsåsen  Total størrelse : 140 dekar 
     

Område nr: B-4  Dyrka mark  0 dekar 
Dagens formål: LNF (Landbruk, 

natur- og 
friluftsområde). 

 Skog 113 dekar 

Foreslått formål: Planlagt bolig  Herav dyrkbar mark                                                                                                                                                 
0  dekar 

 

 

                
 

 

    

Rv 306 

 

B-4  Tonsåsen 

Skoppum 
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        Område B-4 Tonsåsen     
 

 

 

Tema Beskrivelse 
verdier 

Verdi-
vurdering 

Konsekvenser Konsekvens-
vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 
biologisk mangfold 

Området består av blandingskog 
med en del edelløvskog. Det er 
karakterisert som et verdifullt 
naturområde. Beideområde for 
rådyr. Hekkende rovfugl. 

 
 

** 

Naturverdier vil bli redusert 
eller gå tapt. 

 
-2 

Jord- og 
skogbrukressurser 

Området består av barskog, 
blandingsskog og noe ren 
løvskog. Området er karakterisrt 
som et verdifullt landbruksområde.  

 
** 

Landbruksressurser går tapt  
-2 

Landskap 
 

Området hører med til et 
landskapsrom med ”høy 
inntrykkstyrke og variasjon”. Det 
grenser opp til et regionalt 
verneverdig kulturlandskap med 
bl.a. Borreskåla 

 
 

*** 

Utbygging vil berøre et sårbart 
landskap. Konfliken er minst 
hvis ikke siluetten berøres 

 
 

-3 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Det er fortsatt en del gammel 
bebyggelse langs den gamle 
ferdselsveien fra Sande til 
Kirkebakken (Sandegata). Det er 
flere SEFRAK-bygg. En gammel 
hulvei finnes like utenfor området.  
Potensial for aktivitet i 
steinbrukende tid, samt 
gravminner. 

 
 

** 

Middels risiko for konflikt med 
forhistoriske aktivitets-, 
dyrkings- og bosettingsspor. 
Undersøkelsesplikten jf. 
kulturminneloven § 9, må 
ivaretas. 

 
 

-1 

Forurensning, støy Området nærmest rv 306 er utsatt 
for støy og luftforurensning. 

 Støyen kan reduseres ved 
støyskjerming. 

-1 

Andre 
miljøkonsekvenser. 

    

 
Friluftsliv og 
rekreasjon 

Hele åsen er karakterisert som et 
svært viktig friluftsområde. Det er 
et nærturområde for befolkningen 
på Borre og Skoppum. Det 
aktuelle området ligger i ytterkant 
og er ikke det mest brukte 

 
 

*** 

Turområdet reduseres. 
Konfliktene kan reduseres ved 
å sikre turveidrag gjennom 
området. 

 
 

-2 

Barn og unge Området brukes noe av barn og 
unge 

 
** 

. Alternative områder finnes. -1 

Samfunnssikkerhet Det går en kraftlinje i kanten av 
området. 

 Det er planlagt buffersone på 
40 m fra kraftlinja 

-1 

Tettstedsutvikling Området ligger ikke i tilknytning til 
eksisterende tettsted. 

 Utbygging bryter med hoved-
prinsipp for langsiktig utvikling 

 

Transportbehov Utenfor tettsted, Bidrar til økt 
transport. Området ligger svært 
gunstig til i forhold til jernbane.  

  -1 
+3 

Næringsliv og 
sysselsetting 

Det er gunstig med flere boliger i 
nærheten av høyskole og nye 
næringsområder. 

   
+2 

Kommunal økonomi 
og tjenestetilbud 

Granly skole har ikke kapasitet. 
Lysheim er alternativ.  Lite sikker 
vannforsyning. 

 Vannforsyning krever store 
investeringer. 

 
-2 

Annet  Grunneier ønsker utbygging. Fin 
utsikt og fint boligområde 

  +2 
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Områdenavn: Utviklingsområde 
Campus Vestfold 

 Total størrelse : 192 dekar 

     

Område nr: B-2  Dyrka mark  7 dekar 
Dagens formål: LNF (Landbruk, 

natur- og 
friluftsområde). 

 Skog 185 dekar 

Foreslått formål: Planlagt offentlig 
formål og næring 

 Herav dyrkbar mark 150 dekar 

Skoppum 

Utviklingsområde Campus Vestfold 
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 Område B-2 Utviklingsområde Campus Vestfold 
Tema 

 
Beskrivelse 

verdier 
Verdi-

vurdering 
Konsekvenser Konsekvens-

vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 
biologisk mangfold 

Området grenser inn mot 
Adalstjern naturreservat 
(planlagt). Det består for det 
meste av høyreist edelløvskog 
og plantet gran. På området er 
det to salamanderdammer .  

* * * Buffersone med byggeforbud inntil 
verneområdet er nødvendig. Utbygging vil 
gi økt press på vilt i området.  Utbygging 
inntil salamanderdammer. Avbøtende 
tiltak er å ta vare på dammene og evn 
etablere nye i ytterkant av området. 

-2,5 

Jord- og 
skogbruksressurser 

I sør er det 7 dk dyrket mark. 
Skogen har høy bonitet og det 
meste er dyrkbar. Det meste 
av området er svært verdifullt 
for landbruk (A). Ca 34 dk i 
nordvest er verdifullt (B). 

* * * Betydelig tap av landbruksressurser.  -3 

Landskap 
 

Dette er del av et landskaps-
område registrert med høy 
inntrykkstyrke og variasjon. 
Deler av området inngår i et 
regionalt verneverdig 
kulturlandskap..  

* * * Utbygging sårbart kulturlandskap er noe 
konfliktfylt. Siluetten blir ikke berørt. 

-2,5 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Deler av området ligger i et 
regionalt verneverdig kultur-
landskap. Gammel 
prestegårdsskog Flere gamle 
veier i området Det er registrert 
en rekke kulturminner sør, øst 
og nord for planområdet. Det 
ligger en uregistrert gravrøys 
m.m. i nordre plangrense.   

* * * Høy risiko for konflikt med forhistoriske 
aktivitets-, dyrkings- og bosettingsspor i 
deler av foreslått planområde. Store 
arealer har mindre konflikt. Uheldig med 
utbygging inn mot det verdifulle kultur-
landskapet. Utbyggingen må tilpasses 
verneverdig bygningsmiljø og eventuelle 
fornminner. Undersøkelsesplikten jf. 
kulturminneloven § 9, må ivaretas 

-3 

Forurensning Støy fra RV 19 i nordligste 
områdene og litt fra eventuell 
jernbanetrasé. 

 Noe støy fra ny rv 19 og eventuell ny 
jernbane.  

-2 

Andre miljø-
konsekvenser 

Området ligger innenfor Ra-
området, virkeområde til RPR 
for Oslofjorden. t. 

* * * Utbygging kan iht RPR skje i tilknytning til 
eksisterende tettsted.  

-1,5 

SAMFUNN: 

Friluftsliv og 
rekreasjon 

Området er viktig i forbindelse 
med atkomst til turområdene i 
vest 

* * Avbøtende tiltak vil være å sikre 
stier/tilgjengelighet fra Borrebebyggelsen 
og ut til turområdene i vest. 

-1 

Barn og unge Viktig område for barn og 
unge. 

* * * (*) Konflikt med barn- og unges interesser. 
Alternativer finnes. Ny rv 19 vi muligens 
øke bruken av områder øst for dagen rv 
19.  

-3 

Samfunnssikkerhet     
Tettstedsutvikling Området er utvidelse av tettbe-

byggelsen på Borre mot sør og 
høyskoleområdet mot nord.  

 Hvis jernbanetraséalternativet H5 blir valgt 
vil, dette bli en barriere mellom planlagt 
boligområde og naturområdene. 

+2 

Transportbehov Borre er gunstig lokalisert med 
godt kollektivtilbud både til 
Horten og Tønsberg. Med ny 
jernbane blir det svært god 
forbindelse med tog 

 Ved stasjon Bakkenteigen 
 
 
 
Ved stasjon Skoppum øst 

+3 
 

+2 

Næringsliv og 
sysselsetting 

Utvikling av høyskoleområdet 
med forskningspark, campus 
og mikroteknologi i tilknytning 
til høyskolen er viktig for 
næringslivet i regionen. 

 En utbygging kan gi store positive 
ringvirkninger for næringsliv i regionen. 

+4 

Kommunal økonomi 
og tjenestetilbud 

Vei, vann og kloakk er 
problematisk, spesielt 
vannforsyning. 
Vannforsyningen løses ved ny 
vannledning.  

 Forutsetter gjennomføring av VA-
utbygging  i henhold til hovedplan vann. 

+2 
 

Annet Viktig mål å styrke høyskolen   +3 
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Områdenavn: Vestmannrød  Total størrelse : dekar 
     

Område nr: B-6  Dyrka mark  8 dekar 
Dagens formål: LNF (Landbruk, 

natur- og 
friluftsområde). 

 Skog 0 dekar 

Foreslått formål: Planlagt bolig 
(studentboliger) 

 Herav dyrkbar mark 0 dekar 

 

 

                
 

 

      

       
 

 

Vestmannrød 

Skoppum 
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  Område B-6 Vestmannrød 
 

Tema 
 

Beskrivelse 
verdier 

Verdi-
vurdering 

Konsekvenser Konsekvens-
vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 
biologisk mangfold 

Området er et tun med hage og 
bygninger. Hagen har 
naturverdi  

*  Bygging rundt selve tunet er lite 
konfliktfylt 

-1 

Jord- og 
skogbruksressurser 

Vestmannrød er et tidligere 
gårdsanlegg.  
Omgitt av dyrket mark.  

* * * Bygging på tunet har små konflikter 
Mulig konflikt med omkringliggende 
landbruk 

-2 

Landskap 
 

Dette er del av et landskaps-
område registrert med høy 
inntrykkstyrke og variasjon. 
Deler av området inngår i et 
regionalt verneverdig 
kulturlandskap..  

* * * Utbygging sårbart kulturlandskap er 
noe konfliktfylt. Siluetten blir ikke 

berørt. Prioritert landskap (RPBA)   

-2,5 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Grenser opp mot regionalt 
verdifullt  kulturlandskap og 
kulturmiljø med regional og 
nasjonal verneverdi, jf. RPBA. 
Tunområdet på gården med 
lang tidsdybde. Det nedbrente 
våningshuset var SEFRAK 
registrert som meldepliktig. 
Annet boligbygg også SEFRAK 
meldepliktig, mens fem andre 
bygg er registrert i SEFRAK 
som ikke meldepliktige. Mulige 
spor etter eldre tun under 
dagens tun. Sannsynlig med 
kulturminner.  

* * * Uheldig med utbygging inn mot det 
verneverdige kulturlandskapet. 
Utbygging må tilpasses 
kulturlandskapet, bygningsmiljøet og 
eventuelle fornminner. Bygning med 
samme fotavtrykk og grunnstruktur 
minst konfliktfyllt. Høy risiko for konflikt 
med forhistoriske aktivitets- og 
bosettingsspor i deler av foreslått 
planområde. Nødvendig med 
grundigere utredning dersom bygging 
blir aktuelt. Svært uheldig om gården 
slettes.  

-3 

Forurensning Støy fra fv 325   Støtbegrensende tiltak nødvendig.  -2 
Andre miljø-
konsekvenser 

Området ligger innenfor Ra-
området, virkeområde til RPR 
for Oslofjorden. t. 

* * * Utbygging kan iht RPR skje i tilknytning 
til eksisterende tettsted.  

-1,5 

SAMFUNN: 

Friluftsliv og 
rekreasjon 

Området er viktig i forbindelse 
med atkomst til turområdene  i 
øst.  

* * Avbøtende tiltak vil være å sikre 
stier/tilgjengelighet fra gjennom 
området ned mot kysten 

-1 

Barn og unge Neppe viktig område for barn 
og unge. 

*   - 

Samfunnssikkerhet     
Tettstedsutvikling Ligger i tilknytning til høyskolen. 

Vil kunne bli en del av Campus  
  +2 

Transportbehov Studentboliger ved høyskolen 
reduserer transportbehovet. 

  +2 
 

Næringsliv og 
sysselsetting 

Utvikling av høyskoleområdet 
er viktig for kommunen 

 En utbygging kan gi store positive 
ringvirkninger for næringsliv i regionen. 

+2 

Kommunal økonomi 
og tjenestetilbud 

Vei, vann og kloakk er 
problematisk, spesielt 
vannforsyning  

 Utfordring med vann og kloakk -2 
 

Annet Viktig mål å styrke høyskolen   +3 
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Områdenavn: Kimestad  Total størrelse:    dekar 
     

Område nr: B-9  Dyrka mark     dekar 
Dagens formål: LNFR  Skog     dekar 
Foreslått formål: Næring  Herav dyrkbar mark     dekar  

  

                 

 

 

 

 

 

                   

 

 

Skoppum 
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                   B-9 Kimestad

Tema 
 

Beskrivelse 
verdier 

Verdi-
vurdering 

Konsekvenser Konsekvens-
vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 
biologisk mangfold 

Stotre løvtrær i randområdet.   Blir ikke berørt av endring 
av planformål. 

 

Jord- og 
skogbruksressurser 

Ikke skog elelr dyrket mark     

Landskap 
 

    

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Ingen registrerte kulturminner 
på gnr. 51 bnr. 27.  

 Ingen konsekvens ved 
endring av arealformål. 
Undersøkelsesplikten jf. 
kulturminneloven § 9, ikke 
ivaretatt. 

 

Forurensning, støy     
Andre 
miljøkonsekvenser. 

    

 
Friluftsliv og 
rekreasjon 

Områdene nord for Kimestad 
brukes en del til friluftsliv. 

** Planendringen vil ikke 
berøre friluftslivet. 

 

Barn og unge     
Samfunnssikkerhet     
Tettstedsutvikling     
Transportbehov     
Næringsliv og 
sysselsetting 

Positivt å legge til rette for 
lokale næringsdrivende.  

   

Kommunal økonomi 
og tjenestetilbud 

    

Annet      
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Tettsted S: 

Skoppum 
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Områdenavn: Borreborgåsen  Total størrelse : 140 dekar 
     

Område nr: S-2  Dyrka mark  0 dekar 
Dagens formål: Planlagt bolig  Skog  135 dekar 
Foreslått formål: Planlagt bolig  Herav dyrkbar mark  3 dekar 
 

 

   

 

           
 

                  

 

 

 

         

Borreborgåsen 

Skoppum 



Rullering av kommuneplanens arealdel  Verdi- og konsekvensvurdering 

 

 Side 51                 

      Område S-2 Borreborgåsen 
Tema 

 
Beskrivelse 

verdier 
Verdi-

vurdering 
Konsekvenser Konsekvens-

vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 
biologisk mangfold 

Blandingsskog med noe  
barskog og edelløvskog. Del 
av et viktig viltområde. 

**  Tap av naturverdier. -2,5 

Jord- og 
skogbrukressurser 

Skopgsmark, vesentlig høy 
og noe middels bonitet. 
Ungskog mot øst, vesentlig 
gammelskog mot vest. 

* * Tap av skogbruksressurser. -2 

Landskap 
 

Området er en del av 
avgrensningen av 
landskapsrommet med 
Borreskåla. Ønskelig å 
bevare silhuetten. 

** Utbygging vil få små konsekvenser 
for Borreskåla. Silhuetten bør 
kunne bevares. 

-1,5 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Ingen registrerte automatiske 
fredete kulturminner eller 
kulturminner fra nyere tid, 
men potensial for aktivitet i 
steinalderen samt 
gravminner, hulveier m.m. 

 Middels konflikt for automatisk 
fredete kulturminner. 
Undersøkelsesplikten jf. 
kulturminneloven § 9, må ivaretas. 

-1 

Forurensning I nedbørsfeltet til 
Borrevannet. Risiko for 
Borrevannet. 
 
 

  -1 

Andre miljø-
konsekvenser 

 
 

   

SAMFUNN: 

Friluftsliv og 
rekreasjon 

Nærturområde og del av et 
større friområde som går 
nordover mot Nykirke. 
 
 

** Uheldig å redusere størrelsen på 
det aktuelle turområdet. Konflikten 
kan reduseres ved å beholde 
grønne korridorer gjennom 
området. 

-2 

Barn og unge Lekeområde for mange barn 
og unge i dag.  
 
 

**** Konflikten kan reduseres ved å 
beholde mindre grønne områder i 
bebyggelsen. 

-3 

Tettstedsutvikling Området henger naturlig 
sammen med tidligere 
utbygging av Skoppum.   
 

** Mangler en naturlig avgrensning 
nordover. 

+2 

Transportbehov Innenfor gangavstand til 
eventuell ny jernbanestasjon.  

 Likevel feil retning i forhold til ny 
stasjon sør på Skoppum 

+2 

Næringsliv og 
sysselsetting 

Økt næringsutbygging på 
Skoppum kan føre til økt 
boligbehov. 

  +2 

Kommunal økonomi 
og tjenestetilbud 

Det er tilrettelagt for VA-
tilknytning fra Skoppumåsen 
øst. 

 Krever store investeringer vei, vann 
og avøp. 

-2 

Annet     
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Områdenavn: Viulsrød idrett  Total størrelse : 26 dekar 
     

Område nr: S-4  Dyrka mark  26 dekar 
Dagens formål: Planlagt næring  Skog      dekar 
Foreslått formål: Planlagt 

idrettsanlegg 

 Herav dyrkbar mark    dekar 

 

 

                  
 

 

 

         

    

Viulsrød Idrett 

Skoppum 
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Område S-4 Viulsrud idrett 
 

Tema 
 

Beskrivelse 
verdier 

Verdi-
vurdering 

Konsekvenser Konsekven
s-vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 
 biologisk     
mangfold 

Hovedsaklig dyrka mark med 
en del vegetasjon og 
kantsoner. Vilttrekk gjennom 
området. 

* *  Reduserte naturverdier. -2 

Jord- og 
skogbruksressurser 

Vesentlig lettdrevet dyrket 
mark. 

* * *  Betydelig tap av viktige 
landbruksressurser. Idrettsanlegg er 
likevel mindre konflikt enn næring ved at 
tilbakeføring er mulig. 

-3 
 

-2 
Landskap 
 

En del av terrasselandskapet 
på raets innside og landskaps-
rommet Skoppum / Føske med 
”typisk landskapskvalitet. 

 
** 

Forslaget vil gi en dyp kile inn i det åpne 
kulturlandskapet uten noen naturlig 
avgrensning. 

 

-2 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Bygdeborg nordøst for 
området. Askeladden viser ikke 
automatisk fredete 
kulturminner, men det er 
gjennomført kulturminne-
undersøkelse i området. Det er 
funnet spor etter bosetting og 
anlegg, stolpehull, kokegroper, 
perlehull og lignende. En hulvei 
registrert. 
 

 
** 

Middels risiko for konflikt med 
forhistoriske aktivitets- og bosettingsspor. 
Bygdeborgen i nordøst må vurderes 
visuelt. Ikke ønskelig med bygg og anlegg 
med stor høyde. 

-1,5 

Forurensning En del av Borrevannets 
nedbørsfelt. Viulsrudbekken 
går gjennom området. 

** Ikke ønskelig med forurensende industri. 
Idrettsanlegg bedre. 

-1 

Andre 
miljøkonsekvenser 

 **  -1,5 

SAMFUNN: 

Friluftsliv og 
rekreasjon 

Skiløype går over området om 
vinteren. Ligger i nærhet av 
lysløype. Dyrka mark gir liten 
tilgjengelighet om sommeren 

** Små negative konsekvenser ved 
idrettsanlegg. Tilgjengelighet bedres ved 
idrettsanlegg. 
Vesentlig større konflikt ved næring. 

+2 

Barn og unge Området brukes som 
lekeområde for barn om 
vinteren. 
 

** Lekeområdene bedres ved idrettsanlegg. +2 

Tettstedsutvikling Området ligger i ytterkanten av 
Skoppum og bidrar til å strekke 
tettstedet mot vest. 

 Skoppum blir litt mer utflytende. -1 

Transportbehov Innenfor gangavstand til 
eventuell ny jernbanestasjon 
(H2) 

 Ubygging av idrettsanlegg gir økt trafikk. 
Kan reduseres ved god gang / 
sykkelatkomst. 

-2 

Næringsliv og 
sysselsetting 

Næringsområdene reduseres 
noe. Ikke så viktig når 
mikroteknologisatsingen flyttes 
til Borre. 

   

Kommunal 
økonomi og 
tjenestetilbud 

Vei, vann og avløp kan 
etableres via Skoppum 
næringspark. 
 
 

 Krever vesentlige investeringer i vei, vann 
og avløp. 

-2 

Annet Området er i dag planlagt 
næringsområde, men ikke 
regulert. 

 Det er uheldig å redusere antallet 
næringsområder. 

-3 

Egnethet Området er godt egnet til idrett.   +2 
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Tettsted Å: 

Åsgårdstrand 
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Områdenavn: Stang øst og 
Stang vest 

 Total størrelse : 31 dekar 

     

Område nr: Å-3 , Å-4  Dyrka mark  31 dekar 
Dagens formål: Planlagt bolig  Skog 0 dekar 
Foreslått formål: Planlagt bolig  Herav dyrkbar mark 0 dekar 

 

 

 

           

 

                  
    

                
 

Skoppum 

Stang vest 

Stang øst 

Stang vest 

Stang øst 
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          Område Å-3 Stang øst og Å-4 Stang vest 
  

 

Tema 
 

Beskrivelse 
verdier 

Verdi-
vurdering 

Konsekvenser Konsekvens-
vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 
biologisk mangfold 

Alle tre prosjektene omfatter 
inneklemt dyrket mark. 

 
* 

Små konsekvenser for bilogisk 
mangfold. 

 
-1 

Jord- og 
skogbruksressurser 

Områdene er registrert som 
svært verdifulle områder for 
landbruk. 

 
*** 

Tap av landbruksressurser. Det 
at de er mer eller mindre 
inneklemt i boligområder 
reduserer konfliktgraden noe. 

 
 

-2 

Landskap 
 

Området er en del av et 
landskapsrom med 
”enestående landskapskvalitet” 

 
*** 

Landskapet er sårbart.  
-2 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Ingen registrerte automatisk 
fredete kulturminner eller nyere 
tids kulturminner innenfor 
området. Deler av det 
foreslåtte området grenser til 
Åsgårdstrand sentralområde. 
En av bygningene på Stang er 
registrert i SEFRAK, 
meldepliktig. Gammel 
Kongevei går ved området. 
Kultursti 

 
*** 

Middels risiko for konflikt med 
forhistoriske aktivitets- og 
bosettingsspor i dyrket mark. 
Undersøkelsesplikten, jf. 
kulturminneloven § 9, er ikke 
ivaretatt. Utbygging vil kunne 
tilpasses funn. 

 
-2 

Forurensning, støy     
Andre 
miljøkonsekvenser 

    

SAMFUNN: 
Friluftsliv og 
rekreasjon 

Dyrket mark, ikke viktig 
turområde. Merket kultursti i 
området.  

* Små konsekvenser.  
-1 

Barn og unge Områdene brukes noe til lek 
om vinteren.  
Barnetråkkregistrering ikke 
utført i skolekretsen. 

 
* 

Brukes lite, alternativer finnes. 
 

 
-1 

Samfunnssikkerhet     
Tettstedsutvikling Områdene er en naturlig del av 

Åsgårdstrand, 
   

Transportbehov     
Næringsliv og 
sysselsetting 

    

Kommunal 
økonomi og 
tjenestetilbud 

All utbygging sør for rv 311 er 
problematisk i forhold til avløp. 

  -2 

Annet  Ligger som planlagt 
boligområder i dag 

  +3 



Rullering av kommuneplanens arealdel  Verdi- og konsekvensvurdering 

 

 Side 58                 

 

 

Områdenavn: Grusbanen på Ra  Total størrelse :  5  dekar 
     

Område nr: Å-5  Dyrka mark      0 dekar 
Dagens formål: LNF (Landbruk, natur- 

og friluftsområde). 

 Skog     0 dekar 

Foreslått formål: Planlagt næring  Herav dyrkbar mark     0 dekar 
 

                                

 

                
 

Skoppum 
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          Å-5 Grusbanen på Ra

Tema 
 

Beskrivelse 
verdier 

Verdi-
vurdering 

Konsekvenser Konsekvens-
vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 
biologisk mangfold 

Tidligere grusbane  
* 

Ikke konsekvenser for bilogisk 
mangfold. 

 
- 

Jord- og 
skogbruksressurser 

Ikke dyrket mark.   
- 

. - 

Landskap 
 

Ligger midt på Raet 
Området er en del av et 
landskapsrom med 
”enestående landskapskvalitet” 

 
*** 

Landskapet med Raet er 
sårbart. 

 
-2 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Ingen registrerte automatisk 
fredete kulturminner eller nyere 
tids kulturminner innenfor 
området. Nært til gammelt tun 
på vestsiden av Fv 325. Trolig 
det eldste tunområdet på 
gården Ra. Husene ligger i et 
litt langstrakt tun etter veien og 
de er fra forskjellige tidsepoker, 
men flest fra 1900-tallet.   Eldst 
er sidebygningen fra ca. 1840, 
SEFRAK registrert og 
meldepliktig. Som setet for en 
av de gamle gårdene ved 
Raveien har miljøet stor verdi 
for den gamle veiens 
"kulturmiljø".   

 
* 

Middels risiko for konflikt med 
forhistoriske aktivitets- og 
bosettingsspor i dyrket mark. 
Undersøkelsesplikten, jf. 
kulturminneloven § 9, må 
ivaretas. Utbygging vil kunne 
tilpasses funn og ta hensyn til 
bygningsmiljøet vest for Fv 325. 

 
-2 

Forurensning, støy Støy fra fv 325  Mindre konflikt med næring enn 
det ville vært med bolig. 

-1 

Andre 
miljøkonsekvenser 

Avkjørsel fra fv 325 kan være 
vanskelig. Bør samordnes med 
nærliggende næring.  

   

SAMFUNN: 
Friluftsliv og 
rekreasjon 

 * Små konsekvenser. - 

Barn og unge Områdene brukes ikke mye til 
lek eller ballspill. 

 
* 

Brukes lite, alternativer finnes. 
 

 
-1 

Samfunnssikkerhet     
Tettstedsutvikling Utbygging bryter med     
Transportbehov     
Næringsliv og 
sysselsetting 

Ligger i en naturlig forlengelse 
av næringsområdet i nord. 
Gunstig med næringsområder 

  +2 

Kommunal 
økonomi og 
tjenestetilbud 

Vann og kloakk går greit   +2 

Annet     +3 
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Områder som  

ikke er med i  

administrasjonens 

innstilling 
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Områdenavn: Langgrunn  Total størrelse:    8 dekar 
     

Område nr: H-20  Dyrka mark     0 dekar 
Dagens formål: LNFR  Skog    8 dekar 
Foreslått formål: Offentlig formål  Herav dyrkbar mark    8 dekar  

 

   

                           
 

                           

Skoppum 
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  H-20 Langgrunn 

Tema 
 

Beskrivelse 
verdier 

Verdi-
vurdering 

Konsekvenser Konsekvens-
vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 
biologisk mangfold 

Rik edelløvskog av 
vegetasjonstypen Or – askeskog.  

** Redusert naturverdi. 
 

 
-2 

Jord- og 
skogbruksressurser 

Skog av god bonitet. Høyproduktiv 
skog,  
verdiklasse A.  
Dyrkbar mark. 

*** Tap av landbruksressurser. Brudd 
på prinsipielt viktig grense mot 
sør for Horten by. 

 
-2 

Landskap 
 

Del av et landskapsrom langs 
Borrekysten. Klassifisert med ”høy 
inntrykkstyrke og variasjon” En del 
av fylkeskommunens satsing mot 
UNESKOs verdensarv. 

 
*** 

Sårbart for ytterligere bebyggelse.  
-3 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Ikke registrerte fredete 
kulturminner innenfor området, 
men gravhaug rett sør (ID 22713). 
Krigsminner er tidligere fjernet. 
Kulturmiljø med regional og 
nasjonal verneverdi, jf. RPBA og 
innenfor buffersonen i tilknytning til 
søknaden om innskriving på 
UNESCO sin verdensarvliste. 

 
*** 

Risiko for konflikt med 
forhistoriske aktivitets- og 
bosettingsspor. 
Undersøkelsesplikten, jf. 
kulturminneloven § 9, er ivaretatt. 
Eventuell utbygging må kunnes 
tilpasses eventuelle funn av 
kulturminner 

 
-3 

Forurensning, støy Store deler av området ligger nær  
rv 19 og er støytsatt.  

 Støyen kan reduseres ved 
støyskjerming 

-2 

Andre 
miljøkonsekvenser. 

Området ligger innenfor RPR 
strandsone 

 I utgangspunktet er det 
byggeforbud i RPR strandsonen 

-3 

SAMFUNN: 
Friluftsliv og 
rekreasjon 

Viktig lokalt turområde med 
atkomst til kyststi langs sjøen. 

** Turområdet vil bli ødelagt. 
Konflikten reduseres dersom 
atkomsten til kyststien sikres 
gjennom området. 

 
-3 

Barn og unge Området brukes noe av barn og 
unge. Alternativer finnes på andre 
siden av rv 19. 

 
* 

Uheldig å ødelegge et 
lekeområde for barn. 

-1 

Samfunnssikkerhet     
Tettstedsutvikling   Forslaget bryter den prinsipielt 

viktige grensen mellom Horten og 
markaområdene i sør. 

 
-3 

Transportbehov Påvirker ikke transportbehov.   - 
Næringsliv og 
sysselsetting 

   +2 

Kommunal økonomi 
og tjenestetilbud 

Vei, vann og kloakk er enkelt 
tilgjengelig, 
 
 

 Lite investering i ekstern 
infrastruktur.  

+1 
 
 
 
 

Annet      
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Områdenavn: Vest for 

Handelsparken 
 Total størrelse : 29 dekar 

 
    

Område nr: H-21  Dyrka mark  0 dekar 

Dagens 
formål: 

LNF (Landbruk, natur  
og friluftsområde). 

 Skog 29 dekar 

Foreslått 
formål: 

Planlagt bolig  Herav dyrkbar mark 29 dekar 

 

                        
 

                   

Skoppum 
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  Område H-21: Vest for Handelsparken 

  
 

 

Tema 
 

Beskrivelse 
verdier 

Verdi-
vurdering 

Konsekvenser Konsekvens-
vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 
biologisk mangfold 

Området består av blandingsskog med 
noe innslag av edelløvskog. Viktigste 
vegetasjonstype er lavurtedelløvskog 
med ulike utforminger. Mye furu og eik. 
Beiteområde for rådyr. Variasjonen 
mellom åpne områder (golfbane) og 
skog er viktig for biologisk mangfold. 

 
**(*) 

Ved utbygging vil deler av 
skogen forsvinne og 
beiteområdeene for rådyr 
reduseres. Mosaikklandskapet 
vil delvis ødelegges.  

 
-2,5 

Jord- og 
skogbruks-
ressurser 

Området er registrert som et verdifullt 
landbruksområde. Det har 
blandingsskog med middels høy, høy og 
særs høy bonitet. Dyrkbar mark. 

 
**(*) 

Ved utbygging vil 
skogsområdene reduseres. 

 
- 2 

Landskap 
 

Området tilhører ikke noe verneverdig 
kulturlandskap.  
I kartleggingen av verdifulle 
landskapsrom hører det med i 
Holtandalen som karakterisert som 
”inntrykksvakt”. 

 
* 

  
-1 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Ingen registrerte automatisk fredete 
kulturminner eller nyere tids kulturminner 
innenfor området. Utenfor verdifullt 
kulturlandskap. 

* Risiko for konflikt med 
forhistoriske aktivitets- og 
bosettingsspor. 
Undersøkelsesplikten, jf. 
kulturminneloven § 9, er ikke 
ivaretatt. Utbygging vil kunne 
tilpasses funn. 

-1 

Forurensning, støy Området ligger gunstig til i forhold til 
forurensning og støy. 

  +2 

Andre 
miljøkonsekvenser. 

    

SAMFUNN: 

Friluftsliv og 
rekreasjon 

Området er et område for friluftsliv. Det 
er et viktig nærfriluftsområde for Horten. 
For å sikre friluftsområdene er det 
vedtatt en markagrense mellom byen og 
friluftsområder.  

**** Ny utbygging i dette området vil 
redusere friluftsområdet 
Hortensmarka. Området er 
svært begrenset pga 
beliggenheten mot Borrevannet 
og de arealene golfbanen 
beslaglegger. 

-3 

Barn og unge I barnertråkkregistreringen er dette vist 
som et lekeområde sommer. Området er 
mye brukt. 

**** Viktig lekeområde ødelegges. 
Få alternativer pga golfbanen. 

-2,5 

Samfunnssikkerhet     

Tettstedsutvikling Området ligger i tilknytning til annen 
boligbebyggelse i Horten. Det ligger 
innenfor markagrensa 

 Utbygging innenfor 
markagrensa strider mot et 
hovedprinsipp for utviklingen av 
Horten. 

-3 

Transportbehov Området ligger gunstig til i forhold til vei 
og annen infastruktur  

  +2 

Næringsliv og 
sysselsetting 

Det er gunstig for næringslivet at det 
finnes tilstrekkelig med gode 
boligområder. 

  +2 

Kommunal 
økonomi og 
tjenestetilbud 

Vei, vann og avløp er ikke tilgjengelig 
uten store investeringer. 

   
-3 

Annet  Området er godt egnet til boligbygging. 
Grunneier ønsker utbygging 

  +2,5 
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Områdenavn: Ved kongeveien  Total størrelse : 141 dekar 
     

Område nr: H-22  Dyrka mark    0 dekar 
Dagens formål: LNF  Skog   141 dekar 
Foreslått formål: Bolig  Herav dyrkbar mark   0 dekar 

 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skoppum 
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Område H-22 Ved Kongeveien  
 

 
Tema Beskriv

else 
ver
die
r 

Verdi- 
vurdering 

Konsekvenser Konsekvens- 
vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 
Naturverdier 
biologisk mangfold 

Området består av blandingsskog 

med betydelig andel rik edel-
løvskog. Viktigste vegetasjonstype 
er lavurt- edelløvskog med ulike 
utforminger. Beiteområde for 
rådyr. Salamanderdam i 
nærheten. 

 
 

** 

Ved utbygging vil deler av 

edelløvskogen forsvinne og 
beiteområdeene for rådyr 
reduseres. Salamander-
dammen vil ikke berøres. 

 
 

-2,5 

Jord- og 
skogbruks- 
ressurser 

Området er registrert som et 
verdifullt landbruksområde. Det 
har blandingsskog med middels 
høy, høy og særs høy bonitet. 

 

** 

Ved utbygging vil 

skogsområdene reduseres. 
 

- 1 

Landskap Området tilhører ikke noe 

verneverdig kulturlandskap. I 
kartleggingen av landskapsrom 
hører det med i Holtandalen 
som er et c-område. 

 
 

* 

  
 

-1 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Ingen registrerte automatisk fredete 
kulturminner eller nyere tids 
kulturminner innenfor området. 
Utenfor verdifullt kulturlandskap 

 Risiko for konflikt med 
forhistoriske aktivitets- og 
bosettingsspor. 
Undersøkelsesplikten, jf. 
kulturminneloven § 9, er ikke 
ivaretatt. Utbygging vil kunne 
tilpasses funn. 

 

Forurensning, støy Området ligger gunstig til i forhold 

til forurensning og støy. 

  +2 

Andre 
miljøkonsekvenser. 

    

SAMFUNN: 

Friluftsliv og 
rekreasjon 

Området er et svært viktig område 

for friluftsliv. Det er et viktig nær-

friluftsområde for Horten. For å 

sikre friluftsområdene er det vedtatt 

en markagrense mellom byen og 

friluftsområder. 

*** Ny utbygging i dette 

området vil redusere 
friluftsområdet Hortensmarka. 
Området er svært begrenset 
pga beliggenheten mot 
Borrevannet. 

-4 

Barn og unge I barnertråkkregistreringen er dette 

vist som et lekeområde 
sommer. Området er mye brukt. 

***  -3 

Samfunnssikkerhet Det går en kraftlinje i kanten  

av området 

  -1 

Tettstedsutvikling Området ligger i tilknytning til 

annen boligbebyggelse i 

Horten. Det ligger innenfor 

markagrensa 

 Utbygging innenfor 
markagrensa strider mot et 
hovedprinsipp for utviklingen av 
Horten. 

-3 

Transportbehov Området ligger gunstig til i forhold 

til vei og annen infastruktur 

  +2 

Næringsliv og 
sysselsetting 

Det er gunstig for næringslivet at 

det finnes tilstrekkelig med 
gode boligområder. 

  +2 

Kommunal 
økonomi og 
tjenestetilbud 

Ikke ønskelig med mer 

avløpstilknytning til denne delen av 
Holtandalen. Driftsproblemer. 

 Realisering vil framtvinge 

omfattende sanering av 
offentlig avløp. 

 
 

-2 

Annet Området er godt egnet til 

boligbygging. 
Grunneier ønsker utbygging 

  +2 
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Områdenavn: Ved Hovet  Total størrelse : 5,3 dekar 
     

Område nr: H-23  Dyrka mark    0 dekar 
Dagens formål: LNF  Skog   5 dekar 
Foreslått formål: Bolig  Herav dyrkbar mark   0 dekar 

 
                

 

 

 

 

            
 

 

 

 

Skoppum 
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         H-23: Ved Hovet 

 

 

 

 

Tema Beskriv
else 
ver
die
r 

Verdi- 
vurdering 

Konsekvenser Konsekvens- 
vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 
Naturverdier 
biologisk mangfold 

Området består av blandingsskog 

med betydelig andel rik edel-
løvskog. Viktigste vegetasjonstype 
Alm – lindeskog og lågurtskog 

 
 

** 

Ved utbygging vil deler av 

edelløvskogen forsvinne  

 
 

-2,5 

Jord- og 
skogbruks- 
ressurser 

Området er registrert som et mindre  
verdifullt landbruksområde. Det har 
blandingsskog med middels bonitet. 

 

** 

Ved utbygging vil 

skogsområdene reduseres. 
 

- 1 

Landskap Området tilhører landskapsrommet 

Borrevannet med enestående 

landskapskvalitet. Det grenser det  

verneverdig kulturlandskapet 
rundt Borrevannet.  

 
 

*** 

Utbygging vi være negativt for 

kulturlandskapet 

 
 

-2 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Et gammelt steingjerde mot øst. 
Hovet er en gammel arbeiderbolig 
knyttet til Semb hovedgård 

 

            * 

  

Forurensning, støy Området ligger gunstig til i forhold 

til forurensning og støy. 

   

Andre 
miljøkonsekvenser. 

Innenfor markagrensen                      -3 

SAMFUNN: 

Friluftsliv og 
rekreasjon 

Området er et svært viktig område 

for friluftsliv. Det er et viktig nær-

friluftsområde for Horten. For å 

sikre friluftsområdene er det vedtatt 

en markagrense mellom byen og 

friluftsområder. 

*** Ny utbygging i dette 

området vil redusere 
friluftsområdet Hortens-
marka. Området er svært 
begrenset pga 
beliggenheten mot 
Borrevannet. 

-3 

Barn og unge I barnertråkkregistreringen er dette 

vist som et lekeområde 
sommer.  

**  -2 

Samfunnssikkerhet    -1 

Tettstedsutvikling Området ligger langt fra 

bebyggelsen i Horten by. Det ligger 

også innenfor markagrensa 

 Utbygging innenfor 
markagrensa strider mot et 
hovedprinsipp for utviklingen 
av Horten. 

-3 

Transportbehov Området ligger ikke gunstig til i 

forhold til vei og annen infastruktur 

  -2 

Næringsliv og 
sysselsetting 

    

Kommunal 
økonomi og 
tjenestetilbud 

Ikke vann og kloakk. Må evn 
etableres lokal løsning 

   
 

-2 

Annet . 
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Områdenavn: Ved Knutsrød  Total størrelse : 141 
     

Område nr: H-24  Dyrka mark    0 dekar 
Dagens formål: LNF  Skog   141 dekar 
Foreslått formål: Bolig  Herav dyrkbar mark   0 dekar 
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     H-24 Ved Knutsrød

Tema Beskr
ivelse 

v
e
r
d
i
e
r 

Verdi- 
vurdering 

Konsekvenser Konsekvens- 
vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 
Naturverdier 
biologisk mangfold 

Området består av rik 

edelløvskog. Viktigste 

vegetasjonstype Or – askeskog 

med østnorsk med utforming. 

Beiteområde for rådyr. 

 

 
 

** 

Ved utbygging vil deler av 

edelløvskogen forsvinne og 

beiteområdene for rådyr 

reduseres.  

 
 

-2 

Jord- og 
skogbruks- 
ressurser 

Området er registrert som et 

verdifullt landbruksområde. Det 

har skog med høy bonitet. 

 

** 

Ved utbygging vil skogs-

områdene reduseres. 
 

- 2 

Landskap Det er en del av landskaps-
rommet Holtandalen som er 
et c-område. 

 
 

* 

  
 

-1 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Ingen registrerte automatisk 

fredete kulturminner eller nyere 

tids kulturminner innenfor 

området. Nært til, men utenfor 

verdifullt kulturlandskap. 

* Risiko for konflikt med 
forhistoriske aktivitets- og 
bosettingsspor. 
Undersøkelsesplikten, jf. 
kulturminneloven § 9, er ikke 
ivaretatt. Utbygging vil kunne 
tilpasses funn 

 

Forurensning, støy     

Andre 
miljøkonsekvenser. 

Ligger innenfor markagrense    

SAMFUNN: 

Friluftsliv og 
rekreasjon 

Området er et svært viktig 

område for friluftsliv. Det er et 

viktig nærfriluftsområde for 

Horten. For å sikre frilufts-

områdene er det vedtatt en 

markagrense mellom byen og 

friluftsområder. 

**** Ny utbygging i dette 

området vil redusere 
friluftsområdet Hortensmarka. 
Området er svært begrenset 
pga beliggenheten mot 
Borrevannet. 

-4 

Barn og unge Området brukes noe til lek for 

barn 
*  -1 

Samfunnssikkerhet    -1 

Tettstedsutvikling Området ligger i tilknytning til 

annen boligbebyggelse i 

Horten. Det ligger innenfor 

markagrensa 

 Utbygging innenfor 
markagrensa strider mot et 
hovedprinsipp for utviklingen av 
Horten. 

-3 

Transportbehov Området ligger gunstig til i forhold 

til vei og annen infastruktur 

  +2 

Næringsliv og 
sysselsetting 

Det er gunstig for næringslivet at 

det finnes tilstrekkelig med 
gode boligområder. 

  +2 

Kommunal 
økonomi og 
tjenestetilbud 

Ikke ønskelig med mer 

avløpstilknytning til denne delen 
av Holtandalen. Driftsproblemer. 

 Ralisering vil framtvinge 

omfattende sanering av 
offentlig avløp. 

 
 

-2 

Annet Området er godt egnet til 

boligbygging. 
Grunneier ønsker utbygging 

  +2 



Rullering av kommuneplanens arealdel  Verdi- og konsekvensvurdering 
 

 Side 72               

  

 

Områdenavn: Tveiten  Total størrelse : 30 dekar 
     

Område nr: H-25  Dyrka mark   25 dekar 
Dagens formål: LNF  Skog    0 dekar 
Foreslått formål: Bolig  Herav dyrkbar mark   0 dekar 

 

 

                  
 

           
 

           

Skoppum 



Rullering av kommuneplanens arealdel  Verdi- og konsekvensvurdering 
 

 Side 73               

      H-25 Tveiten 
Tema 

 
Beskrivelse 

verdier 
Verdi-

vurdering 
Konsekvenser Konsekvens-

vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 
biologisk mangfold 

Området er dyrket mark. 
Poppelalleen i Esjebekkveien er 
registrert som verdifull naturtype. 

 
** 

Poppelalleen blir ikke direkte 
berørt. Med en buffersone blir 
konflikten redusert. 

 
-2 

Jord- og 
skogbrukressurser 

Området er registrert som et svært 
verdifullt landbruksområde. 
Inneklemt etter utbygging av 
Granly skole. 

 
*** 

Tap av dyrket mark.  
- 3 

Landskap 
 

Området ligger nær et viktig 
kulturlandskap.  

 
** 

Ny bebyggelse kan virke negativt 
på kulturlanskapet. Det er særlig 
uheldig med bebyggelse nær 
poppelalleen 

 
-2 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Innenfor foreslått planområde er to 
SEFRAK registrerte bygninger, 
meldepliktige. Automatisk fredet 
kulturminne, ID 160697 (lokalitet 
med kulturlag fra uviss tid, 
kokegrop og to nedgravninger). Et 
bosetnings- og aktivitetsområde, 
ID 160695, rett sør og øst for 
planområdet. 

** Stor risiko for konflikt med 
forhistoriske aktivitets- og 
bosettingsspor. 
Undersøkelsesplikten, jf. 
kulturminneloven § 9, må 
ivaretas. 

-1,5 

Forurensning, støy Betydelig trafikkstøy nær 
Borreveien 

 Bygninger kan isoleres mot støy. 
Uteområdet er problematisk nær 
Borreveien 

-2 

Andre 
miljøkonsekvenser. 

    

SAMFUNN: 

Friluftsliv og 
rekreasjon 

Området ligger innenfor 
markagrensa.  

** Ny utbygging i dette området 
bryter prinsipielt viktig 
markagrense.  
Betydningen lokalt redusert 
pga utbygging av Granly 

- 2 

Barn og unge Området er dyrket mark og 
ikke registrert som noe 
lekeområde for barn. Det 
brukes noe til skileik om 
vinteren 

** Noe reduksjon i lekeområde 
om vinteren 

-1 

Samfunnssikkerhet     
Tettstedsutvikling Området ligger nær 

tettbebyggelsen, men det 
bryter viktige prinsipper for 
tettstedsutvikling.  

  -2 

Transportbehov Boliger vil i liten grad endre 
transportbehovet 

  - 

Næringsliv og 
sysselsetting 

Attraktive tomter er positivt for 
næringsliv 

  +2 

Kommunal 
økonomi og 
tjenestetilbud 

Vann og kloakk greit 
Attraktive tomter er positivt for 
kommunal økonomi 

   
+2 

Annet  Trafikkmessig vanskelig i dag.   Må løses sammen med 
skolens trafikkløsning eller i 
forbindelse med mulig ny 
rundkjøring ved Trimveien. 

-1 
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Områdenavn: Smith stål  Total størrelse: 3,2 daa 
     

Område nr: HS-20  Dyrka mark  0 
Dagens formål: Havn  Skog 0 

Foreslått formål: Plasskrevende 
varehandel 
(byggvarehus) 

 Herav dyrkbar mark 0 

 

                   
 
 

 
 

Skoppum 



Rullering av kommuneplanens arealdel  Verdi- og konsekvensvurdering 
 

 Side 75               

 

HS-20 Smith stål

Tema 
 

Beskrivelse 
verdier 

Verdi-
vurdering 

Konsekvenser Konsekvens-
vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 
biologisk mangfold 

Næringsområde og havn    

Jord- og 
skogbruksressurser 

Næringsområde og havn    

Landskap 
 

Del av et landskapsrommet 
Horten sentrum. Klassifisert 
med ”mindre mangfold” 

 
* 

  

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Ingen registrerte automatisk 
fredete kulturminner eller nyere 
tids kulturminner innenfor 
området. Næringsområde og 
havn. 

 Endring av planformål skal 
ikke gi vesentlige 
konsekvenser for 
bevaringsverdig bebyggelse 
og kulturmiljø i denne delen av 
byen. 

 

Forurensning, støy Byggvaresenter vil bidra til økt 
trafikk i Strandpromenaden. 

  -2 

Andre 
miljøkonsekvenser. 

Området er i dag nærings-
område og havn. I kommune-
delplan for Horten sentrum 
settes dette av som et 
utviklingsområde som kan 
planlegges videre når 
spørsmålet om framtidig havn 
er avklart.  

  -3 

 
Friluftsliv og 
rekreasjon 

    

Barn og unge     
Samfunnssikkerhet     
Tettstedsutvikling Viktig utviklingsområde i 

Horten sentrum 
 Langsiktig bruk bør avklares 

først 
-3 

Transportbehov     
Næringsliv og 
sysselsetting 

Positivt med mer byggvarer i 
Horten 

  +1 

Kommunal økonomi 
og tjenestetilbud 

    

Annet  Området er i dag nærings-
område og havn. I kommune-
delplan for Horten sentrum 
settes dette av som et 
utviklingsområde som kan 
planlegges videre når 
spørsmålet om framtidig havn 
er avklart. 
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Områdenavn: Linden park  Total størrelse:    37 daa 
     

Område nr: HS-21  Dyrka mark  0 
Dagens formål: Forretning/friområde/ 

havn 

 Skog 0 

Foreslått formål: Sentrumsformål   Herav dyrkbar mark 0 

 

                       
     

Skoppum 
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HS-21 Linden park
Tema 

 
Beskrivelse 

verdier 
Verdi-

vurdering 
Konsekvenser Konsekvens-

vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 
biologisk mangfold 

Ingen naturverdi  -  - 

Jord- og 
skogbruksressurser 

Ikke dyrket mark eller skog -    
- 

Landskap 
 

Del av et landskapsrommet 
Horten sentrum. Klassifisert 
med ”mindre mangfold”  

 
* 

  
0 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Ingen registrerte automatisk 
fredete kulturminner eller nyere 
tids kulturminner innenfor 
området. 

 
* 

Liten eller ingen risiko for 
konflikt med forhistoriske 
aktivitets- og bosettingsspor. 
Undersøkelsesplikten, jf. 
kulturminneloven § 9, må 
ivaretas. 

-1 
 

Forurensning, støy Store deler av området ligger 
nær  rv 19 og er støyutsatt.  

 Støyen kan reduseres ved 
støyskjerming 

-1 

Andre 
miljøkonsekvenser. 

Deler av området ligger 
innenfor hundre meters beltet 
og utenfor byggegrense mot 
sjø. 

 Dersom den østre delen av 
området skal bebygges, må 
byggegrensen endres.  

-3 

 
Friluftsliv og 
rekreasjon 

Søndre del av området 
planlagt som lekeområde / 
friområde / idrett. Kyststien går 
gjennom området. En stripe 
ytterst mot sjøen er planlagt 
som friområde.  

** Muligheten for framtidig 
friområde reduseres. 

 
-2 

Barn og unge Søndre del av området 
planlagt som lekeområde / 
friområde / idrett  

 
* 

Uheldig å ødelegge et 
lekeområde for barn. 

-2 

Samfunnssikkerhet     
Tettstedsutvikling Området ligger utenfor Horten 

sentrum. Det er ikke ønskelig 
med sentrumsformål og 
utvidelse av område med 
forretninger.  

 Forslaget bryter prinsippene 
for utvikling av et kompakt 
Horten sentrum. 

 
-3 

Transportbehov Ligger inn til tettbebyggelsen i 
Horten. Påvirker ikke 
transportbehov. 

  - 

Næringsliv og 
sysselsetting 

    

Kommunal økonomi 
og tjenestetilbud 

    

Annet      
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Områdenavn: Åsheim  Total størrelse :  12  dekar 
     

Område nr: N-20  Dyrka mark  0 dekar 
Dagens formål: Næring  Skog 2 dekar 
Foreslått formål: Planlagt bolig  Herav dyrkbar mark 2 dekar 

 

 

                 

 

            
 

                  

Rv 306 

 

Skoppum 
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N-20 Åsheim 

Tema 
 

Beskrivelse 
verdier 

Verdi-
vurdering 

Konsekvenser Konsekvens-
vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 
biologisk mangfold 

Et næringsområde med noe 
lauvskog 

** Redusert naturverdi. 
 

 
-1 

Jord- og 
skogbruksressurser 

Litt skog av god bonitet.  
Dyrkbar mark. 

***   
-1 

Landskap 
 

Del av landskapsrommet Østre 
Nykirke. Landskapskvalitet 
mindre mangfold 

 
*** 

Bygging av boliger i stedet for 
næring vil ikke påvirke 
landskapet negativt. 

 
0 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Ingen registrerte automatisk 
fredete kulturminner eller nyere 
tids kulturminner innenfor 
området. Sørvest for området 
ligger Nykirke kirke fra 
middelalderen. 

 
*** 

Risiko for konflikt med 
forhistoriske aktivitets- og 
bosettingsspor. 
Undersøkelsesplikten, jf. 
kulturminneloven § 9, er ikke 
ivaretatt. Utbygging vil kunne 
tilpasses funn. 
 

 
 

Forurensning, støy Området ligger svært nær 
jernbanen og er støyutsatt i 
dag.  

 Dersom jernbanen fortsatt skal 
gå langs dagens linje, bør det 
ikke endres til bolig 

 
-3 

Andre 
miljøkonsekvenser. 

   -3 

 
Friluftsliv og 
rekreasjon 

Næringsområde.    
- 

Barn og unge Næringsområde.  
 

 - 

Samfunnssikkerhet     
Tettstedsutvikling Utbyggingen kommer sentralt 

på Nykirke 
  +2 

Transportbehov Ligger il tettbebyggelsen på 
Nykirke. Påvirker ikke 
transportbehov. 

  - 

Næringsliv og 
sysselsetting 

Gunstig med flere attraktive 
boliger på Nykirke. 

  +2 

Kommunal økonomi 
og tjenestetilbud 

Vei, vann og kloakk er enkelt 
tilgjengelig, 
 
 
Fagerheim skole har kapasitet. 

  +2,5 
 
 
 

-2 
Annet  Avklaring bør avvente vedtak 

om ny dobbeltsporet jernbane i 
løpet av 2016 

   
-4 
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Områdenavn: Kopstad 
jernbanespor 

 Total størrelse :    dekar 

     

Område nr: N-21  Dyrka mark  0 dekar 
Dagens formål: Jerbane  Skog 0 dekar 
Foreslått formål: Veg (mulig adkomstvei 

til Kopstad 
godsterminal) 

 Herav dyrkbar mark 0 dekar 

 

                 

 

            
 

 

                   
                         

Rv 306 

 

Skoppum 
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N-21 Kopstad jernbanespor 
Tema 

 
Beskrivelse 

verdier 
Verdi-

vurdering 
Konsekvenser Konsekvens-

vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 
biologisk mangfold 

Jernbanespor -  - 

Jord- og 
skogbruksressurser 

Jernbanespor -  - 

Landskap 
 

Jernbanespor -  - 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

I området rundt jernbanesporet 
finnes automatisk fredete 
kulturminner og flere SEFRAK 
registrerte bygninger, ikke 
meldepliktige. Bygningsmiljøer 
av kulturhistorisk verdi vest og 
øst for linjen. Nordligst på 
vestsiden, banemesterboligen 
Skarpsno tegnet av Balthazar 
Lange. Tre andre boliger og 
gårdsbruket Nedre Nøklegård 
ligger også langs linjen. De 
forteller hva slags virkninger 
anleggingen av jernbanen i 
1881 kunne få med hensyn til 
gårdsdrift, bosetting og 
eiendomsoppdeling i et vanlig 
gårdslandskap. 

- Risiko for konflikt med 
forhistoriske aktivitets- og 
bosettingsspor. 
Undersøkelsesplikten, jf. 
kulturminneloven § 9, må 
ivaretas ved endringer i dybde 
og bredde. 

- 

Forurensning, støy     
Andre 
miljøkonsekvenser. 

    

 
Friluftsliv og 
rekreasjon 

Jernbanespor    

Barn og unge Jernbanespor    
Samfunnssikkerhet     
Tettstedsutvikling     
Transportbehov     
Næringsliv og 
sysselsetting 

    

Kommunal økonomi 
og tjenestetilbud 

    

Annet  Det pågår et arbeid med en 
kommunedelplan for utbygging 
av Vestfoldbanen med nytt 
dobbelspor mellom Nykirke og 
Barkåker. Bruk av eksisterende 
spor kan fortsatt være aktuelt. 
 
Avklaring bør avvente vedtak 
om ny dobbeltsporet jernbane i 
løpet av 2016 

 Eventuell endring fra jernbane 
til vegformål kan ikke skje før 
det er avklart at sporet ikke 
skal bukes til jernbane. Denne 
avklaring vil sannsynligvis 
komme i 2016.   

 
 

-4 
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Områdenavn: Tangen  Total størrelse :  3  dekar 
     

Område nr: N-22  Dyrka mark     1 dekar 
Dagens formål: Bolig, byggesirkel  Skog     0,5 dekar 
Foreslått formål: Flere boliger  Herav dyrkbar mark     0,5 dekar 

 

 

                 

 

            
 
 

 
 

                         

Rv 306 

 

Skoppum 
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 Side 83               

 

  N-22 Tangen
Tema 

 
Beskrivelse 

verdier 
Verdi-

vurdering 
Konsekvenser Konsekvens-

vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 
biologisk mangfold 

Litt Gråor – heggskog øst i feltet ** Redusert naturverdi. 
 

 
-1 

Jord- og 
skogbruksressurser 

Delvis dyrket og dyrkbar mark. *** Tap av landbruksressurser.   
-2 

Landskap 
 

Del av et landskapsrommet 
Freberg. Klassifisert som ”typisk 
landskap”.  

 
*** 

Sårbart for ytterligere bebyggelse.  
-1 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Tangen er først kjent i gamle 
dokumenter fra 1664, da som 
selveiergård.  Bebyggelsen består 
av et relativt sjeldent tidsenhetlig 
og godt bevart sveitserstilstun med 
framhus og driftsbygning fra ca. 
1914. Registrert i SEFRAK som 
ikke meldepliktige. Bebyggelse, 
åkre og beitebakker på den smale 
høyderyggen i den frodige tette 
ravineskogen har her skapt et klar 
avgrenset og særpreget 
kulturlandskap med stor 
opplevelsesverdi.  Tangenområdet 
står for et kulturlandskap som er 
sjeldent i Vestfoldsammenheng, 
men som likefullt utgjør et verdifullt 
og viktig element i et helhetlig 
perspektiv. Ikke registrert 
automatisk fredete kulturminner 
eller andre kulturminner fra nyere 
tid. 

 
** 

Undersøkelsesplikten, jf. 
kulturminneloven § 9, er ikke 
ivaretatt. Utbygging vil kunne 
tilpasses eksisterende 
bygningsmasse. 

 
-1 

Forurensning, støy Avløp fra spredt bebyggelse kan 
medføre forurensing av vassdrag.  

  -1 

Andre 
miljøkonsekvenser. 

    

 
Friluftsliv og 
rekreasjon 

Skiløype går gjennom området. **   
-1 

Barn og unge   
* 

. -1 

Samfunnssikkerhet     
Tettstedsutvikling Ikke ønskelig med mer spredt 

utbygging 
 Forslaget bryter viktige 

utbyggingsprinsipper. 
 

-3 
Transportbehov Spredt utbygging øker 

transportbehov og bilbruk. 
  - 

Næringsliv og 
sysselsetting 

   +2 

Kommunal økonomi 
og tjenestetilbud 

Vei, vann og kloakk er ikke 
tilgjengelig.  
 
 
Fagerheim skole har  kapasistet. 
Lang skolevei 

  
 

-3 
 
 
 

-3 
Annet      
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Områdenavn: Glenne, nordøst  Total størrelse :  34  dekar 
     

Område nr: B-22  Dyrka mark    34  dekar 
Dagens formål: LNF (Landbruk, natur- 

og friluftsområde). 

 Skog     0 dekar 

Foreslått formål: Planlagt bolig  Herav dyrkbar mark     0 dekar 
 

 

                 

 

            
 

 

 

                         
                    

Rv 306 

 

Glenne nordøst 

Skoppum 

Foto 
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Område B-22: Glenne NØ 
Tema 

 
Beskrivelse 

verdier 
Verdi-

vurdering 
Konsekvenser Konsekvens-

vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 
biologisk mangfold 

Dyrket mark. Grenser mot 
salamanderdam (svært stor 
naturverdi) Søndre del av 
området er del av yngleområde 
for piggsvin 

* * Økt press på vilt i området.  Utbygging 
inntil skog / dam med svært stor 
naturverdi uheldig. 

-2 

Jord- og 
skogbruksressurser 

Fulldyrka lettbrukt mark. 
Området er svært verdifullt for 
landbruk 

* * * Betydelig tap av landbruksressurser.  -3 

Landskap 
 

Landskapet i dette området er 
bevaringsverdig. Det er del av et 
landskapsområde registrert med 
høy inntrykkstyrke og variasjon. 
Utsikten fra veien i sør i viktig.  

* * * Siluetten vil sannsynlig vis ikke bli 
berørt. Utsikten fra veien mot 
Borrevannet blir delvis ødelagt. 
Siktlinjer bør bevares. 

-2 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Grenser mot et nasjonalt verne-
verdig kulturlandskap. Glenne 
nedre har verneverdig bebyg-
gelse og bygningsmiljø. Div 
registrerte kulturminner ligger i 
området 100 – 300 meter sør for 
planområdet. I 2006 ble en 
lokalitet med dyrkingsspor 
/rydningsrøyser gravd ut på 
nabotomta i sør. Sannsynlig med 
fornminner i området.  

* * * Høy risiko for konflikt med forhistoriske 
aktivitets- og bosettingsspor i dyrka 
mark.  Uheldig med utbygging inn mot 
det verneverdige kulturlandskapet. Ut-
bygging må tilpasses verneverdig 
bygningsmiljø og eventuelle funn av 
fornminner. 

-2,5 

Forurensning Støy fra RV 19 i nordligste 
områdene  

 Noe støy fra ny rv 19 og eventuell 
jernbane.  

-2 

Andre miljø-
konsekvenser 

Området ligger innenfor Ra-
området, virkeområde til RPR for 
Oslofjorden og nedbørsfeltet for 
Borrevannet. 

* * * Utbygging kan iht RPR skje i tilknytning 
til eksisterende tettsted. Gode 
kloakkløsninger reduserer problemet i 
forhold til Borrevannet. 

-1,5 

SAMFUNN: 

Friluftsliv og 
rekreasjon 

Området er viktig i forbindelse 
med atkomst til turområdene 
nordover og sørvestover. 

* * Avbøtende tiltak vil være å sikre 
stier/tilgjengelighet til resten av 
Tonsåsen. 

-1 

Barn og unge Randområder brukes til lek hele 
året. Ellers vinter. 

*  Konflikt med barn- og unges interesser. 
Alternativer finnes. 

-1 

Samfunnssikkerhet     

Tettstedsutvikling Området er utvidelse av tettbe-
byggelsen på Borre mot vest. 
Området avgrenses av RV 306 i 
nord og planlagt boligområde; 
Kirkebakken vest. 

 Hvis jernbanetraséalternativet 
Bakkenteigen blir valgt vil, dette bli en 
barriere mellom planlagt boligområde 
og naturområdene. 

+2 

Transportbehov Borre er gunstig lokalisert med 
godt kollektivtilbud både til 
Horten og Tønsberg.  

  +2 

Næringsliv og 
sysselsetting 

Berører et gårdsbruk. 
 

 Jorda til bruket blir nedbygd. 
Utbygging signaliserer økt satsing på 
Høgskolen og tettstedet Borre. 

-1 
+2 

Kommunal 
økonomi og 
tjenestetilbud 

Vei, vann og kloakk er 
uproblematisk.  
 
Granly skole er sprengt. Lysheim 
har kapasitet.  

  
Økt behov for egen barneskole på 
Borre. Flytting av skolegrenser eller 
bruk av Lysheim er mulig.  

+2 
 

-2 

Annet Området er godt egnet til bolig 
Avklaring bør avvente vedtak 
om ny dobbeltsporet jernbane 
i løpet av 2016 

 Arealbruk bør avvente avklaring av 
jernbane 

-4 
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Områdenavn: Glenne, nedre  Total størrelse :  35  dekar 
     

Område nr: B-21  Dyrka mark  32  dekar 
Dagens formål: LNF (Landbruk, natur- 

og friluftsområde). 

 Skog   3 dekar 

Foreslått formål: Planlagt boligområde  Herav dyrkbar mark   3 dekar 
 

 

                
 

 

      

Rv 306 

 

Glenne, nedre 

Skoppum 
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Område B-21 Glenne nedre 

Tema 
 

Beskrivelse 
verdier 

Verdi-
vurdering 

Konsekvenser Konsekvens-
vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 
biologisk mangfold 

    

Jord- og 
skogbruksressurser 

Fulldyrka, men noe tørkesvakt 
lettbrukt areal 

*** Dyrket mark vil bli nedbygd -3 

Landskap 
 

Området grenser opp mot 
Borreskåla. Landskapet i dette 
området er spesielt 
bevaringsverdig i Vestfold 
sammenheng. 

*** Utbyggingen vil være synlig fra 
landskapsrommet i Borreskåla. 
Toppen åsen (profilen) blir ikke berørt. 

-2 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Ingen registrerte automatisk 
fredete kulturminner eller nyere 
tids kulturminner innenfor området. 
Området har ingen bebyggelse, 
men Glenne nedre, selveiergård 
fra 1838, har en bygning registrert 
i SEFRAK, meldepliktig. Glenne 
nedre er en del av 
kulturlandskapet Borreskåla, men 
er skilt fra dette med Hortenlinjen 
(i dag gang- og sykkelveien), 
Sandeveien og Rv 19.. 

*** Middels risiko for konflikt med 
forhistoriske aktivitets- og 
bosettingsspor i dyrket mark. 
Undersøkelsesplikten, jf. 
kulturminneloven § 9, er ikke ivaretatt. 

-2 (?) 

Forurensning, støy Støy fra RV 19 i nordligste 
områdene  

 støy fra rv 19 i deler av området. -2 
 

-1 
Andre 
miljøkonsekvenser 

Området ligger innenfor 
virkeområde til RPR for 
Oslofjorden og i nedbørsfelter for 
Borrevannet. 

  -1 

SAMFUNN 

Friluftsliv og 
rekreasjon 

Grenser opp til et viktig 
friluftsområde som brukes primært 
som nærturområde. 

**  -1 

Barn og unge Noe lek vinter. Randsoner brukes 
ellers. 

*  -1 

Samfunnssikkerhet     
Tettstedsutvikling Området er utvidelse av 

tettbebyggelsen på Kirkebakken 
mot vest. Området avgrenses av 
RV 19i nord og eventuelt nytt 
planlagt boligområde; Kirkebakken 
vest. 

   

Transportbehov Utenfor tettsted, Bidrar til økt 
transport. 

  -1 

Næringsliv og 
sysselsetting 

Berører et gårdsbruk. 
 

   

Kommunal økonomi 
og tjenestetilbud 

Lysheim skole har kapasitet. 
Granly får kapasitet etter 
utbygging. Lite sikker 
vannforsyning. 

 Vannforsyning krever store 
investeringer. 

-2 

Annet  Området er godt egnet til bolig. 
Fin utsikt. 
Fylkeskommunen har bedt om at 
det holdes av en korridor for en 
eventuell jernbane.  Avklaring bør 
avvente vedtak om ny dobbelt-
sporet jernbane i løpet av 2016 

  
 
 
 
Fylkeskommunen varslet innsigelse 
ved forrige rullering 

+2 
 
 

-4 
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Områdenavn: Borre hageby  Total størrelse :  107 dekar 
     

Område nr: B-23  Dyrka mark  0  dekar 
Dagens formål: LNF (Landbruk, natur- 

og friluftsområde). 

 Skog 112 dekar 

Foreslått formål: Planlagt boligområde  Herav dyrkbar mark 9 dekar 
 

 
                
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rv 19 

 

Skoppum 

 

Borre hageby 
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        Område B-23 Borre hageby   
 

Tema Beskrivelse 
verdier 

Verdi-
vurdering 

Konsekvenser Konsekvens-
vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 
biologisk mangfold 

Området består av lauvskog med med 
vegetasjonstypen Blåbær - 
edellauvskog. Det er karakterisert som 
et verdifullt naturområde. Øvre delen 
er vurdert som svært verdifullt. 
Beideområde for rådyr. Hekkende 
rovfugl i nærheten. 

 
 

** 

Naturverdier vil bli redusert eller 
gå tapt. 

 
-2 

Jord- og 
skogbrukressurser 

Området består av barskog, 
blandingsskog og noe ren løvskog. 
Området er karakterisert som et 
verdifullt landbruksområde. 9 da 
dyrkbar mark.  

 
** 

Landbruksressurser går tapt  
-2 

Landskap 
 

Området hører med til et 
landskapsrom med ”høy 
inntrykkstyrke og variasjon”. Det 
grenser opp til et regionalt verneverdig 
kulturlandskap med bl.a. Borreskåla 

 
 

*** 

Utbygging vil berøre et sårbart 
landskap. Konflikten er minst hvis 
ikke siluetten berøres 

 
 

-3 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Hulvei, arkeologisk minne fra 
førreformatorisk tid, ID 15384 delvis 
innenfor området mot nordøst. Sør for 
det verdifulle kulturlandskapet 
Borreskåla og sørvest for kulturmiljøet 
Sandegata, men flere eldre hus som 
til tross for modernisering fortsatt har 
karakter og alderspreg som fortsatt 
kommer til uttrykk.Bygninger registrert 
i SEFRAK som både meldepliktige og 
ikke meldepliktige. 

 
 

** 

Middels risiko for konflikt med 
forhistoriske aktivitets- og 
bosettingsspor i dyrket mark. 
Undersøkelsesplikten, jf. 
kulturminneloven § 9, er ikke 
ivaretatt. Utbygging vil kunne 
tilpasses funn. 

 
 

-1,5 

Forurensning, støy Området nærmest rv 19 er utsatt for 
støy og luftforurensning. 

 Støyen kan reduseres ved 
støyskjerming. 

-1 

Andre 
miljøkonsekvenser. 

    

SAMFUNN 
Friluftsliv og 
rekreasjon 

Hele åsen er karakterisert som et 
svært viktig friluftsområde. Det er et 
nærturområde for befolkningen på 
Borre og Skoppum. Det aktuelle 
området ligger i ytterkant og er ikke 
det mest brukte 

 
 

*** 

Turområdet reduseres. 
Konfliktene kan reduseres ved å 
sikre turveidrag gjennom 
området. 

 
 

-2,5 

Barn og unge Området brukes noe av barn og unge  
** 

. Alternative områder finnes. -1 

Samfunnssikkerhet     

Tettstedsutvikling Området ligger ikke i tilknytning til 
eksisterende tettsted. 

 Utbygging bryter med hoved-
prinsipp for langsiktig utvikling 

 

Transportbehov Utenfor tettsted, Bidrar til økt 
transport.  

  -1 

Næringsliv og 
sysselsetting 

Det er gunstig med flere boliger i 
nærheten av høyskole og nye 
næringsområder. 

   
+2 

Kommunal økonomi 
og tjenestetilbud 

Lite sikker vannforsyning. 
Lysheim skole har kapasitet.  

 Vannforsyning krever store 
investeringer. 

-2 
+2 

Annet  Avklaring bør avvente vedtak 
om ny dobbeltsporet jernbane i 
løpet av 2016. 

  -3 
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Områdenavn: Friberg / Lørge  Total størrelse :  34  dekar 
     

Område nr: B-24  Dyrka mark    0  dekar 
Dagens formål: LNF (Landbruk, natur- 

og friluftsområde). 

 Skog  34 dekar 

Foreslått formål: Planlagt boligområde  Herav dyrkbar mark   8 dekar 
 

                     
 

 

      
 

Friberg / Lørge 

 

Skoppum 
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Område B-24 Friberg / Lørge

Tema 
 

Beskrivelse 
verdier 

Verdi-
vurdering 

Konsekvenser Konsekvens-
vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 
biologisk mangfold 

Området består av løvskog og 
noe blandingsskog. Registrert 
som verdifullt naturområde. 
Grenser mot Adalstjern 
naturreservat. 

** Naturverdier reduseres. 
Buffersonen mot naturreservatet 
bør beholdes. 

-2,5 

Jord- og 
skogbruksressurser 

Området består av løvskog og 
noe blandingsskog. Skog med 
høy og middels bonitet.  
Registrert som verdifullt 
landbruksområde.  

*** Skog vil bli nedbygd -2 

Landskap 
 

Ligger i landskapsrommet 
Friberg / Adalstjern med høy 
intrykkstyrke og variasjon. 

***  -2 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Ingen registrerte automatisk 
fredete kulturminner eller nyere 
tids kulturminner innenfor 
området. Ligger innenfor 
nasjonalt verneverdig 
kulturlandskap. Meldepliktige 
SEFRAK registrerte bygninger 
både på Lørge og Friberg. 

** Middels risiko for konflikt med 
forhistoriske aktivitets- og 
bosettingsspor i dyrket mark. 
Undersøkelsesplikten, jf. 
kulturminneloven § 9, må 
ivaretast. Utbygging vil kunne 
tilpasses funn. 

 (?) 

Forurensning, støy Ikke støyutsatt -  - 

Andre 
miljøkonsekvenser 

   -1 

SAMFUNN 

Friluftsliv og 
rekreasjon 

Svært viktig friluftsområde som 
brukes både som 
dagsturområde og 
nærturområde. 

** Utbygging vil være negativt for 
friluftsliv 

-2 

Barn og unge  *  -1 

Samfunnssikkerhet     

Tettstedsutvikling Området ligger utenfor de 
definerte tettstedene 

 Bryter med vedtatt 
utbyggingsprinsipp 

-3 

Transportbehov Utenfor tettsted, Bidrar til økt 
transport. 

  -2 

Næringsliv og 
sysselsetting 

    

Kommunal økonomi 
og tjenestetilbud 

Store investeringer for vann og 
avløp. 
 Lysheim skole har kapasitet 

 Vannforsyning krever 
investeringer. 

-2 
 

+1 

Annet  Avklaring bør avvente vedtak 
om ny dobbeltsporet 
jernbane i løpet av 2016. 

   
-4 
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Områdenavn: Sande 
næringsområde 

 Total størrelse : 27,5 dekar 

     

Område nr: S-21  Dyrka mark  0  dekar 

Dagens formål: industri, lager  Skog 0 dekar 
Foreslått formål: Bensinstasjon/ 

forretning 

 Herav dyrkbar mark 0 dekar 

 

 

                     
 

         
      

Sande næringsområde 

 

Skoppum 
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S-21 Sande næringsområde 

Tema 
 

Beskrivelse 
verdier 

Verdi-
vurdering 

Konsekvenser Konsekvens-
vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 
biologisk mangfold 

Området er regulert til industri / 
lager og hogd ut. 

-  - 

Jord- og 
skogbruksressurser 

Området er regulert til industri / 
lager og hogd ut 

***  - 

Landskap 
 

Området er regulert til industri / 
lager og hogd ut 

***  - 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Regulert til næringsformål. Del 
av området omfattes av 
kulturmiljøet rundt Sande mølle 
og sag. Bygningsmiljøet i 
hovedsak av nyere, 
etterkrigsdato i begge anlegg. 
Dagens bygninger i 
Mølleanlegget ble satt opp 
etter en brann i 1983, men en 
eldre møllemesterbolig ble 
spart sammen med tre 
stålsiloer fra 1972-73.  
Møllemesterboligen er i dag 
mye ombygd. 

** Ingen konsekvens for kulturminner 
eller kulturmiljøet om arealformålet 
endres fra næring. 

- 

Forurensning, støy  -  - 
Andre 
miljøkonsekvenser 

   - 

SAMFUNN 

Friluftsliv og 
rekreasjon 

Området er regulert til industri / 
lager og hogd ut 

**  - 

Barn og unge Området er regulert til industri / 
lager og hogd ut 

*  - 

Samfunnssikkerhet     
Tettstedsutvikling Forretninger bør samles 

sentralt i tettstedet. 
  -3 

Transportbehov Etablering av forretninger øker 
transportbehovet.  

  -2 

Næringsliv og 
sysselsetting 

Det er ønskelig å ha 
næringsområder selv om det 
ikke bygges ut med en gang. 
Utbygging av bensinstasjon og 
forretninger reduserer ferdig 
regulert næringsareal 

  -2 

Kommunal økonomi 
og tjenestetilbud 

 
OK 

   

Annet  Utvikling av Skoppum og 
planlegging av senter-
funksjoner for tettstedet 
(forretning, service) bør 
avvente vedtak om ny stasjon.  

   
-3 



Rullering av kommuneplanens arealdel  Verdi- og konsekvensvurdering 
 

 Side 94               

 

Områdenavn: Viulsrød  Total størrelse :  5,5 dekar 
     

Område nr: S-22  Dyrka mark    5,5  dekar 
Dagens formål: LNF (Landbruk, natur- 

og friluftsområde). 

 Skog  

Foreslått formål: Planlagt boligområde  Herav dyrkbar mark    

 
                     
 

 

      
 

 

 

 
 

 

 

 

Skoppum 



Rullering av kommuneplanens arealdel  Verdi- og konsekvensvurdering 
 

 Side 95               

 

 
Område S-22 Viulsrød  

Tema 
 

Beskrivelse 
verdier 

Verdi-
vurdering 

Konsekvenser Konsekvens-
vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 
biologisk mangfold 

Noe krattskog og delvis 
oppdyrket. 

* Litt redusert naturverdi. -1 

Jord- og 
skogbruksressurser 

Området er innmarksbeite. Det 
er registrert som svært viktig 
landbruksområde. 

*** Tap av landbruksressurser. 
Bryter en prinsipielt viktig 
barriere ved utbygging sør for 
rv 19.  
 

-3 

Landskap 
 

Området er en del av et 
landskapsområder som er 
karrakterisert som ”typisk 
landskap”. Det er et 
landbrukslandskap som er 
sårbart for ny utbygging. 

*** Utbygging er negativt i et 
sårbart jordbrukslandskap 

-2 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Ingen registrerte automatisk 
fredete kulturminner eller nyere 
tids kulturminner innenfor området, 
men flere kulturminner er knyttet til 
Viulsrødgårdene. Viulsrød er kjent 
fra skriftlige kilder fra 1329. 
Krongods.  Ryttergård 1670.  
Grevegods som ble solgt til 
selveierbruk i 1737.  Spesielt for 
Viulsrød er at dette var områdets 
første skolested etter ny 
kretsinndeling som følge av 
skoleloven fra 1860.  Her står to 
hus som det knytter seg 
skolehistorie til.  Selve skolestua 
ligger på nordsida av veien og er 
et mindre sveitserhus bygd i 1870 
(48/14).   

* Middels risiko for konflikt med 
forhistoriske aktivitets- og 
bosettingsspor i dyrket mark. 
Undersøkelsesplikten, jf. 
kulturminneloven § 9, er ikke ivaretatt. 
Utbygging vil kunne tilpasses funn. 

-2 

Forurensning, støy Del av området er støyutsatt -  -2 

Andre 
miljøkonsekvenser 

    

SAMFUNN 

Friluftsliv og 
rekreasjon 

Området ligger inn mot dyrket 
mark og brukes lite til friluftsliv . 

*  -1 

Barn og unge Området ligger inn mot dyrket 
mark og brukes lite av barn og 
unge. 

*  -1 

Samfunnssikkerhet     

Tettstedsutvikling Rv 19 er tenkt som en 
langsiktig grense mot syd for 
tettstedet Skoppum. 

 Bryter med vedtatt utbyggingsprinsipp -3 

Transportbehov Utenfor tettsted, Bidrar til økt 
transport. 

  -2 

Næringsliv og 
sysselsetting 

   
 

 

Kommunal økonomi 
og tjenestetilbud 

Vann og avløp er problematisk. 
Kloakk til offentlig nett krever 
pumping.  
Lysheim skole har kapasitet.  

 Vannforsyning krever investeringer. -2 
 

+2 

Annet      



Rullering av kommuneplanens arealdel  Verdi- og konsekvensvurdering 
 

 Side 96               

 

Områdenavn: Haugestad  Total størrelse :  11,8 dekar 
     

Område nr: Å-28  Dyrka mark    0  dekar 
Dagens formål: Næringsbebyggelse  Skog   0 

Foreslått formål: Planlagt boligområde  Herav dyrkbar mark    

 
                     
 

 

      
 

 

 

 

  

     

 

 
 

 

 

             
 

Skoppum 



Rullering av kommuneplanens arealdel  Verdi- og konsekvensvurdering 
 

 Side 97               

Område Å-28 Haugestad 
Tema 

 
Beskrivelse 

verdier 
Verdi-

vurdering 
Konsekvenser Konsekvens-

vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 
biologisk mangfold 

Sagbruk med liten naturverdi *  -1 

Jord- og 
skogbruksressurser 

Sagbruk, ikke skog elelr dyrket 
mark 

   

Landskap 
 

Området ligger på innsiden av 
raet. Det er del av et 
landskapsrom  med høy 
inntrykksstyrke og variasjon. 
Området ligger innenfor et 
regionalt verneverdig 
kulturlandskap 

* * * Landskapet er sårbart og utbygging er 
konfliktfylt.  

-2 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Ingen registrerte automatisk 
fredete kulturminner eller nyere 
tids kulturminner innenfor 
området som ligger rett sør for 
verdifullt kulturlandskap 
(Solerødveien skiller). Rett nord 
ligger gården først nevnt i 
skriftlige kilder rundt 1400. 
Gårdsbebyggelsen har seks 
SEFRAK registrerte bygninger, 
hvorav fire er meldepliktige. Sør 
for Læret, men nord for 
Solerødveien automatisk fredet 
kulturminne, ID 122858. 
Kokegroper fra romertid, 
jernalder-middelalder. 

* * * Stor risiko for konflikt med forhistoriske 
aktivitets- og bosettingsspor i dyrket 
mark. Undersøkelsesplikten, jf. 
kulturminneloven § 9, er ikke ivaretatt. 
Utbygging vil kunne tilpasses funn. 

-2 

Forurensning Noe støy fra Sollerødveien   Støybegrensende tiltak nødvendig 
dersom det skal bygges boliger nær 
vegen.  

-1 

Andre miljø-
konsekvenser 

Området ligger innenfor Raet. * * *   

SAMFUNN: 

Friluftsliv og 
rekreasjon 

 *    

Barn og unge  *    

Samfunnssikkerhet     

Tettstedsutvikling Forslaget bryter med prinsippet 
om utbygging knyttet til de 
eksisterende tettstedene 

  -3 

Transportbehov     

Næringsliv og 
sysselsetting 

  .  

Kommunal økonomi 
og tjenestetilbud 

Ikke vann og kloakk. Lokale 
løsninger 

  -2 

Annet     

 



Rullering av kommuneplanens arealdel  Verdi- og konsekvensvurdering 
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Områdenavn: Ytre Kjær  Total størrelse :  130 dekar 
     

Område nr: Å-21  Dyrka mark  65 dekar 
Dagens formål: LNF (Landbruk, natur- 

og friluftsområde). 

 Skog  60 dekar 

Foreslått formål: Planlagt bolig og 
næring 

 Herav dyrkbar mark 60 dekar 

 

                
 

 

    

                

Skoppum 



Rullering av kommuneplanens arealdel  Verdi- og konsekvensvurdering 
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Område Å-21 Ytre Kjær 
Tema 

 
Beskrivelse 

verdier 
Verdi-

vurdering 
Konsekvenser Konsekvens-

vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 
biologisk mangfold 

Området består av av halvparten 
dyrket mark og skog. Skogen er 
noe barskog, blandingsskog og 
en del edelløvskog. Området er 
vurdert som et mindre viktig 
naturområde. Beiteområde for 
rådyr. Deler er rik edelløvskog 
med vegetasjonstypen Alm 
Lindeskog. 

**  Naturverdier vil kunne bli redusert eller 
ødelagt ved nedbygging.  

-2 

Jord- og 
skogbruksressurser 

Området er karakterisert som 
et svært verdifullt 
landbruksområde. Det er 65 da 
dyrket mark og 60 da dyrkbar 
mark. 

* * * Landbruksressurser ødelegges. -3,5 

Landskap 
 

Området ligger på raet som er 
noreuropas største 
israndavsetning. Det er 
del av et landskapsrom som er 
karakterisert som ”enestående 
landskapskvalitet” 

* * * Landskapet er sårbart og utbygging er 
konfliktfylt.  

-3 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Hovedbygningen er registrert i 
SEFRAK som ikke meldepliktig. I 
området er det registrert 
arkeologiske kulturminner, ID 
143877 (kokegroplokalitet, 
fjernet) og ID 143975, 1-8. 
Kokegroper fra bronsealer-
jernalder og nedgravning fra 
førreformatorisk tid). Ikke vist 
som verdifullt 
kulturlandskapsområde, men 
likevel et viktig kulturlandskap på 
”ryggen” av Raet. 

* * * Stor risiko for konflikt med forhistoriske 
aktivitets- og bosettingsspor i dyrket 
mark. Undersøkelsesplikten, jf. 
kulturminneloven § 9, er ikke ivaretatt. 
Utbygging vil kunne tilpasses funn. 

-2,5 

Forurensning Deler av området har Støy fra fv 
325  

 Støybegrensende tiltak nødvendig der-
som det skal bygges boliger nær 
vegen.  

-2 

Andre miljø-
konsekvenser 

Området ligger innenfor Ra-
området, virkeområde til RPR for 
Oslofjorden. t. 

* * * Utbygging kan iht RPR skje i tilknytning 
til eksisterende tettsted.  

-1 

SAMFUNN: 

Friluftsliv og 
rekreasjon 

Området er ikke registrert som 
noe viktig friluftsområde. 
Brukes sannsynligvis av 
befolkningen i 
Breidablikkområdet. 

*  Et lokalt nærturområde reduseres.  -1 

Barn og unge Brukes sannsynligvis til lek for 
barn og unge i området. 
Barnetråkkregistrering ikke  
utført i skolekretsen. 

*  Lekeområdet reduseres. 
Alternativer finnes. 

-1 

Samfunnssikkerhet     
Tettstedsutvikling Forslaget bryter med prinsippet 

om utbygging knyttet til de 
eksisterende tettstedene 

 Kan bli starten på en større utbygging, 
kan føre til nytt tettsted Kjær, Ra, 
Furuhaug. 

-2 

Transportbehov Spredt bebyggelse øker 
transportbehovet. Fv 325 har 
svært god kollektivdekning. 

  -1 
+2 

Næringsliv og 
sysselsetting 

Positivt med flere 
næringsområder 

 . +1 

Kommunal økonomi 
og tjenestetilbud 

Nye ledninger. Vann og kloakk 
greit God kapasitet på Åsgården 
skole 

   
+2 

Annet     



Rullering av kommuneplanens arealdel  Verdi- og konsekvensvurdering 
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Områdenavn: Raveien  Total størrelse :  6,1 dekar 
     

Område nr: Å-26  Dyrka mark  0 dekar 
Dagens formål: LNF (Landbruk, natur- 

og friluftsområde). 

 Skog 2,2 dekar 

Foreslått formål: Planlagt bolig og 
næring 

 Herav dyrkbar mark 2,2 dekar 

 

                           

 

    

                 

Skoppum 



Rullering av kommuneplanens arealdel  Verdi- og konsekvensvurdering 
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Område Å-26 Raveien 
Tema 

 
Beskrivelse 

verdier 
Verdi-

vurdering 
Konsekvenser Konsekvens-

vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 
biologisk mangfold 

Ikke vesentlig naturmangfold.    

Jord- og 
skogbruksressurser 

2 dekar dyrkbar skog kan bli 
nedbtgd.  

*  -1 

Landskap 
 

Området ligger på raet. Det er 
del av et landskapsrom som er 
karakterisert som ”enestående 
landskapskvalitet” 

* * * Landskapet er sårbart og utbygging er 
konfliktfylt.  

-2 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Ingen registrerte automatisk 
fredete kulturminner eller nyere 
tids kulturminner innenfor 
området. Ikke vist som verdifullt 
kulturlandskapsområde, men 
likevel et viktig kulturlandskap på 
”ryggen” av Raet. 

* * * Stor risiko for konflikt med forhistoriske 
aktivitets- og bosettingsspor i dyrket 
mark. Undersøkelsesplikten, jf. 
kulturminneloven § 9, er ikke ivaretatt. 
Utbygging vil kunne tilpasses funn. 

-2 

Forurensning Deler av området har Støy fra fv 
325  

 Støybegrensende tiltak nødvendig 
dersom det skal bygges boliger nær 
vegen.  

-2 

Andre miljø-
konsekvenser 

Området ligger innenfor Ra-
området 

* * * Utbygging kan iht RPR skje i tilknytning 
til eksisterende tettsted.  

-1 

SAMFUNN: 

Friluftsliv og 
rekreasjon 

 *    

Barn og unge  *    
Samfunnssikkerhet     
Tettstedsutvikling Forslaget bryter med prinsippet 

om utbygging knyttet til de 
eksisterende tettstedene 

 Kan bli starten på en større utbygging, 
kan føre til nytt tettsted Kjær, Ra, 
Furuhaug. 

-2 

Transportbehov Lokalisering av dagligvarer 
utenom tettstedene vil bidra til 
økt bilbruk 

  -3 

Næringsliv og 
sysselsetting 

  .  

Kommunal økonomi 
og tjenestetilbud 

Nye ledninger. Vann og kloakk 
greit  

   

Annet     
 



Rullering av kommuneplanens arealdel  Verdi- og konsekvensvurdering 
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Områdenavn: Kirkenga  Total størrelse : 28 dekar 
     

Område nr: Å-22  Dyrka mark  8 dekar 
Dagens formål: LNF (Landbruk, natur- 

og friluftsområde). 

 Skog  20 dekar 

Foreslått formål: Planlagt bolig   Herav dyrkbar mark 20 dekar 
 

                                 
 

 

                   

Skoppum 



Rullering av kommuneplanens arealdel  Verdi- og konsekvensvurdering 
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Område Å-22 Kirkenga 

Tema 
 

Beskrivelse 
verdier 

Verdi-
vurdering 

Konsekvenser Konsekvens-
vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 
biologisk mangfold 

Deler av området vegetasjons-
typen Or Askeskog.  Litt 
Lågurtskog og blåbær / 
edelløvskog.  

** Redusert naturverdi. 
 

 
-2 

Jord- og 
skogbruksressurser 

Skog av god bonitet og dyrket 
mark. Høyproduktiv skog,  
verdiklasse A. Ikke egnet til 
korndyrking 

*** Tap av landbruksressurser..  
-2,5 

Landskap 
 

Del av landskapsrommet 
Fjugstad  / Åsgårdstrand som 
er verdisatt som Enestående 
landskap. Ligger nær raet som 
er nord Europas største 
israndavsetning.  

 
*** 

Sårbart for ytterligere 
bebyggelse. 

 
-3 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Ingen registrerte automatisk 
fredete kulturminner eller nyere 
tids kulturminner innenfor 
området. Ikke vist som 
verdifullt kulturlandskaps-
område, men likevel et viktig 
kulturlandskap på ”ryggen” av 
Raet. 

 
*** 

Middels risiko for konflikt med 
forhistoriske aktivitets- og 
bosettingsspor i dyrket mark. 
Undersøkelsesplikten, jf. 
kulturminneloven § 9, er ikke 
ivaretatt. Utbygging vil kunne 
tilpasses funn. 

 
- 

Forurensning, støy    - 
Andre 
miljøkonsekvenser. 

   - 

SAMFUNN: 
Friluftsliv og 
rekreasjon 

Området blir lite brukt til 
friluftsliv / rekreasjon 

* Turmulighetene blir noe 
redusert 

 
-1 

Barn og unge Området brukes sannsynligvis 
lite  barn og unge.  

 
* 

 -1 

Samfunnssikkerhet     
Tettstedsutvikling Ligger utenfor selve 

Åsgårdstrand 
  -2 

Transportbehov Beliggenhet utenfor selve 
Åsgårdstrand genererer 
transport 

  -2 

Næringsliv og 
sysselsetting 

    

Kommunal økonomi 
og tjenestetilbud 

Vann og kloakk er greit   +2 

Annet  Bør sees i sammenheng med 
utbyggingsforslaget Ytre Kjær 

   



Rullering av kommuneplanens arealdel  Verdi- og konsekvensvurdering 
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Områdenavn: Bakkemyra A  Total størrelse: 9 daa 
     

Område nr: Å-24  Dyrka mark     0 dekar 
Dagens formål: Idrettsanlegg 

planlagt 

 Skog    9 dekar 

Foreslått formål: Bolig  Herav dyrkbar mark     9 dekar  

                      
 

                      

Skoppum 



Rullering av kommuneplanens arealdel  Verdi- og konsekvensvurdering 
 

 Side 105               

 

   Å-24 Bakkemyra A 

 

Tema 
 

Beskrivelse 
verdier 

Verdi-
vurdering 

Konsekvenser Konsekvens-
vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 
biologisk mangfold 

Relativt ung blandingsskog med 
noe edelløvskog.  

** Redusert naturverdi. 
 

 
-2 

Jord- og 
skogbruksressurser 

Skog av god bonitet. Høyproduktiv 
skog,  
verdiklasse A.  
Dyrkbar mark. 

*** Tap av landbruksressurser.  
-2 

Landskap 
 

Del av et landskapsrommet 
Åsgårdstrand – Fjugstad som er 
klassifisert som enestående 
landskapskvalitet. 

 
*** 

  
-1 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Ingen registrerte automatisk 
fredete kulturminner eller nyere 
tids kulturminner innenfor området. 
Gamle Kongevei går ved området 

 
*** 

Middels risiko for konflikt med 
forhistoriske aktivitets- og 
bosettingsspor i dyrket mark. 
Undersøkelsesplikten, jf. 
kulturminneloven § 9, er ikke 
ivaretatt. Utbygging vil kunne 

tilpasses funn. 

 
-1 

Forurensning, støy     
Andre 
miljøkonsekvenser. 

    

SAMFUNN: 
Friluftsliv og 
rekreasjon 

Kongeveien brukes til friluftsliv. 
 

** Eventuell utbygging påvirker 
turmulighetene i liten fgrad 

 
-1 

Barn og unge Området brukes noe av barn 
og unge. Regulert til 
idrettsalegg. Aktuelt område for 
utvidelse av idrettsanlegget. 

 
* 

Uheldig å ødelegge et 
lekeområde for barn. 
Mulighet for utvidelse av 
idrettsanlegger reduseres 

 
 

-3 

Samfunnssikkerhet     
Tettstedsutvikling Utbyggingen kommer i 

tilknytning til Åsgårdstrand.  
 I tråd med hovedprinsippet om 

utbygging i tilknytning til 
eksisterende tettsteder 

 
+2 

Transportbehov Ligger inn til tettbebyggelsen i 
Åsgårdstrand. Påvirker ikke 
transportbehov. 

  - 

Næringsliv og 
sysselsetting 

Åsgårdstrand er et attraktivt 
boområde. Det er gunstig med 
flere attraktive boliger i Horten 
kommune. 

  +2 

Kommunal økonomi 
og tjenestetilbud 

All utbygging sør for rv 311 er 
problematisk i forhold til avløp. 
 
 
Åasgården skole har god 
kapasistet. 

  
 
 
Positivt med boliger som kan 
tiltrekke gode skattebetalere. 
 
 

-2 
 
 
 

+2 

Annet  Populært og godt boligområde   +2 
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Områdenavn: Bakkemyra B  Total størrelse: 24 daa 
     

Område nr: Å-27  Dyrka mark     0 dekar 
Dagens formål: LNF  Skog    24 dekar 
Foreslått formål: Bolig  Herav dyrkbar mark     24 dekar  

 

                      
 

 

                   
 
 

Skoppum 
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       Område Å-27: Bakkemyra B 
 
 

 
 

Tema 
 

Beskrivelse 
verdier 

Verdi-
vurdering 

Konsekvenser Konsekvens-
vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 
biologisk mangfold 

Blandingsskog med begrenset 
naturverdi 

 
* 

Små konsekvenser for biologisk 
mangfold. 

 
-1 

Jord- og 
skogbruksressurser 

Områdene er registrert som 
svært verdifulle områder for 
landbruk. Dyrkbar mark 

 
*** 

  
-2 

Landskap 
 

Området er en del av et 
landskapsrom med 
”enestående landskapskvalitet” 

 
*** 

Landskapet er sårbart.  
-2 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Ingen registrerte automatisk 
fredete kulturminner eller nyere 
tids kulturminner innenfor 
området. Gamle Kongevei går 
ved området. Kultursti. 

 
*** 

Middels risiko for konflikt med 
forhistoriske aktivitets- og 
bosettingsspor i dyrket mark. 
Undersøkelsesplikten, jf. 
kulturminneloven § 9, er ikke 
ivaretatt. Utbygging vil kunne 
tilpasses funn. 

 
-2 

Forurensning, støy Ikke støyutsatt    
Andre 
miljøkonsekvenser 

    

SAMFUNN: 
Friluftsliv og 
rekreasjon 

Den gamle kongeveien går ved 
området. Kultursti. 
Aktuelt som utvidelse for 
idrettsanlegget 

* Viktig å ha mulighet for 
utvidelse av idrettsanlegg.. 

 
-3 

Barn og unge Området brukes i noen grad 
som lekeområde for barn 
Barnetråkkregistrering ikke 
utført i skolekretsen. 

 
** 

Brukes ikke mye, alternativer 
finnes. 
 

 
-1 

Samfunnssikkerhet     
Tettstedsutvikling Områdene er en naturlig 

forlengelse av 
småhusområdene i 
Åsgårdstrand, 

   
+2 

Transportbehov Vil ikke generere vesentlig økt 
transportbehov 

   

Næringsliv og 
sysselsetting 

Positivt med flere boliger i 
Åsgårdstrand 

   

Kommunal 
økonomi og 
tjenestetilbud 

All utbygging sør for fv 311 er 
problematisk i forhold til avløp. 
Det er god skolekapasitet i 
Åsgårdstrand. 

  -2 
 

+2 

Annet  Positivt med flere boligområder 
i Åsgårdstrand 

  +2 
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Områdenavn: Lokes vei  Total størrelse: 37 daa 
     

Område nr: Å-2  Dyrka mark     0 dekar 
Dagens formål: LNF  Skog    37 dekar 
Foreslått formål: Bolig  Herav dyrkbar mark    26 dekar  

 

                             
 

 

                                     
 
              
 
 
 

Skoppum 
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 Område Å-2: Lokes vei 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema 
 

Beskrivelse 
verdier 

Verdi-
vurdering 

Konsekvenser Konsekvens-
vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 
biologisk mangfold 

Vegetasjonstype lågurt 
edelløvskog 

 
** 

Tap av edelløvskog.  
-2 

Jord- og 
skogbruksressurser 

En stor del av området er 
registrert som svært verdifulle 
områder for landbruk. 

 
*** 

Skog med dyrkbar mark kan bli 
nedbygd 

 
-2,5 

Landskap 
 

Området er en del av et 
landskapsrom med 
”enestående landskapskvalitet” 

 
*** 

Landskapet er sårbart.  
-2 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Gammel kongevei går ved 
området. Kultursti. 

 
*** 

Kulturminner kan bli berørt.  
-2 

Forurensning, støy Ikke støyutsatt    
Andre 
miljøkonsekvenser 

    

SAMFUNN: 
Friluftsliv og 
rekreasjon 

Stier vitner om lokal bruk 
særlig i vest. 
Den gamle kongeveien går ved 
området. Kultursti. 

* Uheldig med nedbygging av 
stier. 
 
Utbyggingen bør tilpasses og ta 
vare på viktige stier 

 
-2 
-1 

Barn og unge Området brukes i noen grad 
som lekeområde for barn 
Barnetråkkregistrering ikke 
utført i skolekretsen. 

 
** 

Brukes noe, alternativer finnes. 
 

 
-2 

Samfunnssikkerhet     
Tettstedsutvikling Områdene er en naturlig 

forlengelse av 
småhusområdene i 
Åsgårdstrand, 

   
+2 

Transportbehov Vil ikke generere vesentlig økt 
transportbehov 

  - 

Næringsliv og 
sysselsetting 

Positivt med flere boliger i 
Åsgårdstrand 

  +2 

Kommunal 
økonomi og 
tjenestetilbud 

Vann og kloakk går greit. 
Det er god skolekapasitet i 
Åsgårdstrand. 

   
+2 

Annet  Positivt med flere boligområder 
i Åsgårdstrand 

  +2 
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Områdenavn: Nygård  Total størrelse: 65 daa 
     

Område nr: Å-1  Dyrka mark     65 dekar 
Dagens formål: LNF  Skog    0 dekar 
Foreslått formål: Bolig  Herav dyrkbar mark     0 dekar  

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                      

Skoppum 

 

Administrasjonens reduserte forslag 
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Å-1 Nygård 
 

Tema 
 

Beskrivelse 
verdier 

Verdi-
vurdering 

Konsekvenser Konsekvens-
vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 
biologisk mangfold 

Området består i sin helhet av 
dyrket mark 

 
* 

Små konsekvenser for bilogisk 
mangfold. 

 
-1 

Jord- og 
skogbruksressurser 

Områdene er registrert som 
svært verdifulle områder for 
landbruk. Østvendte raområder 
mot Oslofjorden svært godt 
egnet for tidlig produksjon av 
grønnsaker 

 
**** 

Tap av landbruksressurser.  
-4 

Landskap 
 

Området er en del av et 
landskapsrom med 
”enestående landskapskvalitet” 

 
*** 

Landskapet er sårbart.  
-2 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Ingen registrerte automatisk 
fredete kulturminner eller nyere 
tids kulturminner innenfor 
området. Deler av det 
foreslåtte området grenser til 
Åsgårdstrand sentralområde. 
Vest for Damgata er to 
bygninger SEFRAK registrert, 
ikke meldepliktige. Hovedhuset 
på Nygård er SEFRAK 
registrert, meldepliktig. To 
andre bygg er registrert som 
ikke meldepliktige. 

 
*** 

Middels risiko for konflikt med 
forhistoriske aktivitets- og 
bosettingsspor i dyrket mark. 
Undersøkelsesplikten, jf. 
kulturminneloven § 9, må 
ivaretas. Utbygging vil kunne 
tilpasses funn. 

 
-2 

Forurensning, støy Noe støy fra fv 11   -1 
Andre 
miljøkonsekvenser 

    

SAMFUNN: 
Friluftsliv og 
rekreasjon 

Dyrket mark, ikke viktig 
turområde.  

* Små konsekvenser.  
-1 

Barn og unge Områdene brukes noe til lek 
om vinteren.  
Barnetråkkregistrering ikke 
utført i skolekretsen. 

 
* 

Brukes lite, alternativer finnes. 
 

 
-1 

Samfunnssikkerhet     
Tettstedsutvikling God sentral beliggenhet i 

Åsgårdstrand. 
  +3 

Transportbehov Sentral beliggenhet som 
reduserer transportbehovet 

  +2 

Næringsliv og 
sysselsetting 

Positivt for næringslivet med 
flere boliger i Åsgårdstrand 
Åsgårdstrand er et svært 
attraktivt boområde 

  +3 

Kommunal 
økonomi og 
tjenestetilbud 

God skolekapasitet i 
Åsgårdstrand 

  +2 

Annet    Administrasjonens reduserte 
forslag (plankart øverst til 
høyre) gir lavere konfliktnivå 
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Områdenavn: Ved Furuhaug  Total størrelse: 21 daa 
     

Område nr: Å-25  Dyrka mark     0 dekar 
Dagens formål: LNF  Skog  21 dekar 
Foreslått formål: Bolig  Herav dyrkbar mark  21 dekar  

 

                      
 

 

 
                      

Skoppum 
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     Å-25 Ved Furuhaug  

 

Tema 
 

Beskrivelse 
verdier 

Verdi-
vurdering 

Konsekvenser Konsekvens-
vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 
biologisk mangfold 

Blandingsskog med noe 
edelløvskog. Øvre delen består 
av naturtypen rik edelløvskog 
med vegatasjonstypen  
Or-askeskog. Nedre delen av 
området er en del av Raet,  

** Redusert naturverdi. Tap av 
natyrtypen rik edelløvskog 
 

 
-2 

Jord- og 
skogbruksressurser 

Skog av god bonitet. 
Høyproduktiv skog,  
verdiklasse A.  
Dyrkbar mark. 

*** Tap av viktige 
landbruksressurser. Brudd på 
prinsipielt viktig grense mot 
sør for Horten by. 

 
-2 

Landskap 
 

Del av et landskapsrommet 
Åsgårdstrand – Fjugstad som 
er klassifisert som enestående 
landskapskvalitet. Det er også 
en del av Raet som er  
nord-Europas største isrand-
avsetning. 

 
*** 

Sårbart for ytterligere 
bebyggelse. Raet bør 
skjermes for ytterligere 
utbygging 

 
-3 

Kulturminner 
Kulturmiljø 

Ingen registrerte automatisk 
fredete kulturminner eller nyere 
tids kulturminner innenfor 
området. Ikke vist som 
verdifullt 
kulturlandskapsområde, men 
likevel et viktig kulturlandskap 
på ”ryggen” av Raet. 

 
*** 

Stor risiko for konflikt med 
forhistoriske aktivitets- og 
bosettingsspor i dyrket mark. 
Undersøkelsesplikten, jf. 
kulturminneloven § 9, er ikke 
ivaretatt. Utbygging vil kunne 
tilpasses funn. 

 
-2,5 

Forurensning, støy Den vestre delen av området 
ligger nær  fv 325 og er 
støytsatt.  

 Støyen kan reduseres ved 
støyskjerming 

-2 

Andre 
miljøkonsekvenser. 

   -3 

SAMFUNN: 
Friluftsliv og 
rekreasjon 

Området blir lite brukt til 
friluftsliv / rekreasjon 

* Turmulighetene blir noe 
redusert 

 
-1 

Barn og unge Området brukes sannsynligvis 
lite  barn og unge.  

 
* 

 -1 

Samfunnssikkerhet     
Tettstedsutvikling Utbyggingen kommer ikke i 

tilknytning til eksisterende 
tettsteder.   

 Forslaget bryter med 
prinsippet om utbygging i  
tilknytning til eksisterende 
tettsteder 

 
-3 

Transportbehov Utbygging utenfor tettsteder 
øker bilbruken 

  -2 

Næringsliv og 
sysselsetting 

Ikke vesentlig betydning   - 

Kommunal økonomi 
og tjenestetilbud 

Vann og kloakk  er greit 
 
 
Åsgården skole har kapasitet, 
men det er 2 km skolevei med 
stor trafikk 

  +2 
 
 
 

-2 
Annet  Godt busstilbud   +2 
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