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Kommuneplanens arealdel 2022-2033. Fastsettelse av planprogram 
 
Vedlegg: 
Dok.dato 

 
Dok.ID 

 
Tittel 

06.05.2021 1164476 Forslag til planprogram 11022021 
18.05.2021 1164477 Oppsummering av høringsuttalelser og innspill 
18.05.2021 1165157 Høringsuttalelser og innspill i forbindelse med planoppstart 
10.05.2021 1165706 Kommuneplanens arealdel 2021-2032 - arealinnspill for 

næringsutvikling på Kopstad - revidert 
10.05.2021 1165707 VS Arealinnspill for næringsutvikling på Kopstad - revidert 
 
Administrasjonens forslag 
Med de endringene som framgår av Kommunedirektørens anbefalinger fastsettes planprogrammet 
for det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel. 
 
 

 
 
17.06.2021 Kommunestyret 
 
KOM-078/21 Vedtak: 
 
1. Med de endringene som framgår av Kommunedirektørens anbefalinger fastsettes 
planprogrammet for det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel. 
2. Utfordringer knyttet til håndtering av forurenset overskuddsnø og vurdering av behov for 
permanente eller midlertidig snødeponier tas inn i planprogrammet. 
3. For næringsaraler vurderes også alternativer til nedbygging av dyrket mark hvor det styrende 
areal- og utviklingsprinsippet skal være gjenbruk, transformasjon av områder og fortetting. 
4. Område BN6 fra Kommunedelplan Skoppum vurderes i forbindelse med rullering av arealplanen. 
5. Etterbruk av jernbanen løftes inn som et tema i kommuneplanrevisjon og innarbeides i 
planprogrammet for arealplanen. 
 
 



Møtebehandling: 
Tilleggspunkter - fellesforslag Ap og MDG, foreslått av Figved, Svein Erik, MDG 
 
Følgende inntas i planprogrammet: 
1. Hensynssoner for naturmiljø i arealdelen i planprogrammet og kommunens «Kommunedelplan for 
naturmangfold» inngår i kunnskapsgrunnlaget. 
2. Utfordringer knyttet til håndtering av forurenset overskuddsnø og vurdering av behov for 
permanente eller midlertidig snødeponier tas inn i planprogrammet. 
3. For næringsaraler vurderes også alternativer til nedbygging av dyrket mark hvor det styrende 
areal- og utviklingsprinsippet skal være gjenbruk, transformasjon av områder og fortetting. 
4. Område BN6 fra Kommunedelplan Skoppum vurderes i forbindelse med rullering av arealplanen. 
5. Etterbruk av jernbanen løftes inn som et tema i kommuneplanrevisjon og innarbeides i 
planprogrammet for arealplanen. 
 

 
Erstatter pkt 1, foreslått av Figved, Svein Erik, MDG 
 
1. Hensynssoner for naturmiljø inngår i planprogrammet. Relevante deler av arbeidet med 
Kommunedelplan naturmangfold inngår i kunnskapsgrunnlaget der det er relevant og mulig ift 
tidslinja for kommunedelplanen. 

 
Votering: 
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. 
Figved's fellesforslag punkt 1 falt 36 mot 5 stemmer (MDG, SV og 1 R) 
Figved's fellesforslag punkt 2 vedtatt 29 mot 13 stemmer (H, FRP og KRF) 
Figved's fellesforslag punkt 3 vedtatt 29 mot 13 stemmer (H, FRP og KRF) 
Figved's fellesforslag punkt 4 vedtatt 27 mot 15 stemmer (H, FRP, SP, V og KRF) 
Figved's fellesforslag punkt 5 vedtatt 29 mot 13 stemmer (H, FRP og Krf 
 
 
08.06.2021 Formannskapet 
 
FOR-064/21 Vedtak: 
 
 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Ingen votering av forslagene, oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER 
 
Bakgrunn (hvorfor kommer saken opp) 
Forslag til planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel har vært på høring og offentlig 
ettersyn i perioden 5. mars til 23. april. Kommunestyret skal i denne saken fastsette planprogrammet 
som skal legges til grunn for det videre planarbeidet, jfr. Pbl. § 11-13.  
 
Faktiske forhold (hva har skjedd i saken) 
I møte den 18. februar (sak KOM-013/21) vedtok kommunestyret at oppstart av planarbeidet skulle 



varsles, samt at forslag til planprogram skulle sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Det 
ble lagt til grunn at kommuneplanrevisjonen skulle begrenses til å omfatte følgende temaer: 
 
- Næringsarealer 
- Areal til deponering av rene masser 
- Arealer til kommunens egen virksomhet 
- Vurdering av punkt 2.2.5 I de utfyllende bestemmelsene (Hageby-området) 
- Vurdere behov for klargjøring av bestemmelser og retningslinjer 
 
Kommunestyrets vedtak innebærer i tillegg at det skal legges til rette for at Biltema skal kunne 
etablere seg i Horten, og at fordeler, ulemper og muligheter for realisering på ulike tomter skal 
vurderes. Det går også fram av vedtaket at Horten kommune vil følge anmodningen fra 
Landbruksdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å legge den nasjonale 
jordvernstrategien til grunn for sin arealplanlegging og bidra til å redusere omdisponering av dyrket 
mark. 

Forslag til planprogram ble sendt på høring til berørte offentlige myndigheter og andre aktuelle 
parter den 5. mars. Det ble samtidig varslet om igangsetting av planarbeidet. Melding om 
planoppstart / høring av planprogram ble også kunngjort i Gjengangeren og på kommunens 
hjemmeside. Frist for å komme med innspill og merknader ble satt til den 23. april. 

Administrasjonen orienterte regionale og statlige myndigheter om planarbeidet, herunder aktuell 
tomt for etablering av Biltema ved Horten handelspark / Granly skole, i Regionalt planforum den 24. 
mars. De enkelte etater har i ettertid avgitt uttalelser på vanlig måte. 

Det har kommet inn totalt 22 uttalelser til planprogrammet og/eller planarbeidet. Alle 
høringsuttalelser og innspill følger i sin helhet som vedlegg til saken. Administrasjonen har i tillegg 
oppsummert uttalelsene i et eget vedlegg. 

Lover og forskrifter 
Plan- og bygningsloven 
Forskrift om konsekvensutredninger 
 
Vurderinger 
Av plan- og bygningsloven § 3-1 går det fram at planlegging etter loven ikke skal være mer 
omfattende enn nødvendig. Kommunestyret har, gjennom behandling av “Forslag til planprogram”, 
gjort rede for at formålet med denne kommuneplanrevisjonen er begrenset til å omfatte utvalgte 
temaer.  

Kommunen som planmyndighet har ansvar for at planleggingen skjer på en faglig og formelt riktig 
måte, etter lovens bestemmelser og i tråd med nasjonale og regionale rammer. Når kommunal 
planlegging berører saksfeltet til offentlige organer har de offentlige organene rett og plikt til å delta i 
planleggingen, og de skal gi planmyndigheten informasjon som kan ha betydning for planleggingen 
(pbl § 3-2). Flere av uttalelsene til kommuneplanrevisjonen tar imidlertid for seg temaer som ligger 
utenfor det som er definert som formålet med revisjonsarbeidet. Eksempler på nye temaer som 
bringes inn i planprosessen er etablering av støysoner, farleder og arealbruk i sjø, strandsone, ulike 
hensynssoner, snødeponier, utarbeidelse av gravplassmelding (temaplan), samt flere forhold som 
anbefales vurdert og innarbeidet i de utfyllende bestemmelsene. Det kan tenkes at enkelte av disse 
innspillene vil kunne bidra til styrke arealdelen som styringsverktøy, men i sum kan det bli 
ressurskrevende å følge opp flere plantemaer innenfor skissert framdriftsplan. Administrasjonen 



anbefaler derfor at opprinnelige revisjonstemaer opprettholdes i planprogrammet. Dersom 
administrasjonen finner det hensiktsmessig bør likevel mindre planjusteringer utover det som 
fastsettes i planprogrammet kunne vurderes nærmere i det videre planarbeidt.  

Innspill og merknader til planprogrammet 
I uttalelsene skilles det i liten grad mellom hva som er merknader til planprogrammet og hva som er 
innspill til det videre planarbeidet. Etter administrasjonens oppfatning er følgende merknader 
relevante i forhold til planprogrammet:  

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark (21.04.2021) 
I kapittel 3 i planprogrammet savnes det henvisning til «Statlige planretningslinjer for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging» (SPR-BATP) og «Statlige planretningslinjer for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpasning (2018)» (SPR-klima). 
Når det gjelder konsekvensutredning av enkeltområder (jfr. pkt. 5.2) anbefales det at hensynet til 
klima vektlegges, der de høye klimaframskrivningene legges til grunn. Statsforvalteren mener også at 
det kan være hensiktsmessig å få fram at «naturmangfold» gjelder både på land og i 
vannforekomstene. 

Administrasjonens vurdering: 
Formålet med kapittel 3 «Prinsipper for lokalisering av næringsvirksomhet» i planprogrammet er å 
vise de viktigste nasjonale, regionale og lokale føringene som omhandler prinsipper for lokalisering av 
næringsvirksomhet. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
framgår av kapittel 3.1 og er således ivaretatt. Statlige planretningslinjer for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpasning skal også legges til grunn for kommunens planlegging, men 
hører etter administrasjonens vurdering ikke naturlig under kapittel 3. I planprogrammets kapittel 1.2 
forutsettes det at «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023», hvor 
alle gjeldende statlige planretningslinjer er oppgitt, skal legges til grunn for revisjonsarbeidet. På 
bakgrunn av dette mener administrasjonen at statlige planretningslinjer er tilfredsstillende ivaretatt i 
planprogrammet. 
I forbindelse med ROS-analysen som skal gjennomføres vil forventede klimaendringer og 
klimautfordringer bli vurdert. Administrasjonen ser fordelene av å klargjøre at temaet 
«naturmangfold» i konsekvensutredningen gjelder både på land og i vannforekomstene, og anbefaler 
at presiseringen tas inn i planprogrammet.  

Vestfold og Telemark fylkeskommune, VTFK (23.04.2021) 
Kulturarv  har merket seg at kulturminner og kulturmiljøer er satt opp som tema for 
konsekvensutredning, og viser i den forbindelse til Riksantikvarens veiledere (riksantikvaren.no). I 
tillegg omtaler fylkeskommunen (under sine innspill til planarbeidet) Biltema i sin høringsuttalelse. 
Det framgår at Biltema i stor grad forhandler varer som dekkes opp av forretninger som allerede 
finnes i Horten, det være seg sports- og fritidsutstyr, jernvare- og byggevarer, VVS, elektriske artikler 
m.m. Før det tas en avgjørelse i saken, er det viktig at det utarbeides en grundig handelsanalyse som 
viser hvordan den øvrige handelen i Horten blir berørt, og ikke minst om hvorvidt handelen i Horten 
sentrum vil svekkes. 

Administrasjonens vurdering: 
Kulturminner og kulturmiljøer er ivaretatt i planprogrammet. Administrasjonen deler 
fylkeskommunens oppfatning av at det bør gjennomføres en handelsanalyse i forbindelse med 
utredning av aktuelle tomter for Biltema.   

Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE (30.04.2021) 



NVE legger til grunn at det gjennomføres konsekvensutredning (KU) og risiko- og sårbarhetsanalyse 
(ROS) for nye utbyggingsarealer som legges inn i planen. Kartfestet kunnskap om naturfare som kan 
benyttes i dette arbeidet finnes på NVE Atlas. 

Administrasjonens vurdering: 
Konsekvensutredning og ROS-analyse er ivaretatt i planprogrammet. 

Direktoratet for mineralforvaltning, DMF (20.04.2021) 
DMF minner om at datagrunnlaget fra NGU skal legges til grunn for utredning av alle forslag til ny 
arealdisponering. 

Administrasjonens vurdering: 
Noen aktuelle kartløsninger som skal benyttes i arbeidet med konsekvensutredninger er listet opp i 
kapittel 5.2 (s. 12) i planprogrammet. Opplistingen kan suppleres med datagrunnlaget fra NGU. 

Forsvarsbygg (14.04.2021) 
I forbindelse med forsvarets aktivitet på Mellomøya, Østøya og Vealøs er det nødvendig å etablere 
støysoner i kommuneplanen for å sikre at nødvendige hensyn til virksomheten blir ivaretatt. 
Forsvarsbygg er for tiden i gang med å gjennomføre en støyutredning av aktiviteten i henhold til 
gjeldende retningslinje. Det bes om at utredning og etablering av støysoner blir en del av 
planprogrammet og plangrunnlaget. 
 
Administrasjonens vurdering: 
Støysoner i tilknytning til forsvarets aktivitet er et et nytt tema som ligger utenfor formålet med 
denne begrensede kommuneplanrevisjonen. Administrasjonen vil ikke anbefale at temaet tas inn i 
planprogrammet, men at det kan tas med videre som et innspill til planarbeidet.  

Innspill som omfatter forslag til boligområder/-tomter 
Det har kommet inn to private innspill hvor det foreslås nye arealer til boligformål. I innspillet fra RM 
konsulenttjenester foreslås det noe boligbebyggelse (i tillegg til næringsareal) på gbnr 3/1, mens 
innspillet fra Tangen Ingeniør og Arkitektkontor AS gjelder fradeling av tomt til enebolig på gbnr 
68/1. Da det i gjeldende kommuneplan er avsatt tilstrekkelig med arealer til framtidig boligbygging er 
det etter administrasjonens vurdering ikke behov for å vurdere nye boligområder i denne 
kommuneplanrevisjonen. Det er kun to år siden det ble tatt inn nye boligområder i arealdelen, og i 
nylig vedtatt kommunedelplan for Skoppum er det også lagt til rette for flere framtidige 
boligområder. Administrasjonen anbefaler således at arealer til boligformål ikke tas inn som et 
revisjonstema i planprogrammet. Av dette følger det at forslag til ny boligbebyggelse ikke vil bli 
vurdert nærmere i den videre planprosessen. 

Etablering av Biltema – andre områder for handel 
Kommunestyret vedtok i sak KOM-013/21 at det skal legges til rette for at Biltema skal kunne 
etablere seg i Horten. Biltema defineres som “detaljhandel” og er ikke omhandlet særskilt i 
planprogrammet som har vært ute til høring. Administrasjonen gjør oppmerksom på at Regional plan 
for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) inneholder følgende regional planbestemmelse som omfatter 
lokalisering og dimensjonering av store handelsetableringer:  
 
“Etablering av handelsvirksomhet med et samlet bruksareal på over 3000 kvm eller utvidelse til over 
3000 kvm samlet bruksareal er bare tillatt i by- og større tettstedssentre eller andre områder for 
handel slik disse er lokalisert og avgrenset i kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan, jfr. R6 
og R7”. 



 
I RPBA er det forutsatt at det i kommuneplanens arealdel tas stilling både til hvor handel kan 
etableres og til hvor mye handel som kan etableres i det enkelte området. Det framgår videre av den 
regionale planen at områder som hjemler handel i utgangspunktet skal være knyttet til byer og 
sentre og dimensjoneres og tilpasses disse. Handel som det ikke er hensiktsmessig å etablere 
innenfor definert by- og tettstedssentre,  henvises til egne områder (andre områder for handel) som 
avklares i kommuneplanens arealdel. RPBA forutsetter videre at virkningene av nye 
handelsetableringer skal utredes ved å gjennomføre en handelsanalyse. 

Med bakgrunn i den regionale planbestemmelsen og føringene i RPBA anbefaler administrasjonen at 
kommunestyrets vedtak om å legge til rette for etablering av Biltema forankres i planprogrammet. 
Ved å ta inn “Andre områder for handel” som et eget tema under kapittel 2 “Formålet med 
planarbeidet” vil det bli tydeligere at aktuelle lokaliseringer for handelsetablering (Biltema) skal 
avklares i planarbeidet. I tillegg bør det i kapittel 5 “Kunnskaps- og utredningsbehov” tas med at det 
skal gjennomføres en handelsanalyse som skal gi informasjon om a) hvordan den aktuelle 
handelsetableringen vil påvirke eksisterende handelstilbud i bysentrum, i kommunen for øvrig eller i 
andre kommuner b) hvordan handelsetableringen vil påvirke transportomfanget.  

Innspill til planarbeidet 
Innspill til planarbeidet vil bli vurdert i forbindelse med 1. gangs behandling av et konkret planforslag. 
Administrasjonen vil likevel i denne saken påpeke to forhold som det er verdt å merke seg når det 
gjelder det videre planarbeidet. 

Lokalisering av Biltema ved Granly skole / Horten handelspark – varsel om Innsigelse 
Vestfold og Telemark fylkeskommune varsler at forslag til tomt for Biltema på gbnr 21/1 vil bli møtt 
med innstilling om innsigelse fra fylkesadministrasjonen. Etablering av Biltema anses som et lokalt 
hensyn, som ikke kan vinne fram mot et tungt nasjonalt og regionalt jordvernhensyn. 
 
Administrasjonens kommentarer: 
Administrasjonen legger til grunn at fordeler og ulemper knyttet til alternative lokaliseringer av 
«andre områder for handel» (Biltema) skal utredes i den videre planprosessen. 
 
Lokalisering av nye næringsområder innenfor langsiktige utviklingsgrenser (LUG) 
Med henvisning til Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
påpeker Statsforvalteren at det er viktig at det blir gjort en gjennomgang av eksisterende 
næringsområder og se på mulighetene for fortetting og transformasjon, før nye utbyggingsområder 
tas i bruk. For å unngå arealkonflikter er det svært viktig at det gjøres gode vurderinger av alternative 
områder, og at det gjøres god arealøkonomisering av de områdene som blir omdisponert. 
Kommunen bes vurdere samarbeid med nabokommuner for lokalisering av næringsareal til 
arealkrevende virksomheter med større arealbehov, dersom det ikke er mulig å finne slike areal 
innenfor egen kommune uten store konflikter. Statsforvalteren forusetter at nye næringsområder 
planlegges i tilknytning til eksisterende tettsteder, innenfor langsiktige utviklingsgrenser (LUG). 
 
Administrasjonens kommentarer: 
Når det gjelder Statsforvalterens forutsetning om at nye næringsområder skal lokaliseres innenfor 
langsiktige utviklingsgrenser viser administrasjonen til at det er begrensede arealer som ligger 
innenfor LUG i kommuneplanen, se side 10 i planprogrammet. Dersom denne forutsetningen legges 
til grunn for det videre planarbeidet vil det i praksis bety at nye næringsområder kun kan lokaliseres i 
området nord for Universitetet i Sørøst-Norge / ved Tonsåsen.  



 

 
 
Økonomiske konsekvenser 
Planarbeidet løses innenfor gitte rammer. 
 
Miljø- og folkehelsekonsekvenser 
Vil bli belyst i plandokumentene som skal utarbeides. 
 
Konklusjoner/anbefaling 
Med henvisning til administrasjonens merknader ovenfor anbefaler Kommunedirektøren at 
planprogrammet fastsettes med følgende endringer: 

· “Andre områder for handel” (Biltema) tas inn som et nytt revisjonstema i kapittel 2 “Formålet 
med planarbeidet”. 

· Under kapittel 5 “Kunnskaps- og utredningsbehov” tas det med at det i forbindelse med 
utredning av “andre områder for handel” skal gjennomføres en handelsanalyse som skal gi 
informasjon om a) hvordan den aktuelle handelsetableringen vil påvirke eksisterende 
handelstilbud i bysentrum, i kommunen for øvrig eller i nabokommuner b) hvordan 
handelsetableringen vil påvirke transportomfanget. 

· I kapittel 5.2 “Konsekvensutredning” presiseres det at utredningstemaet “naturmangfold” 
gjelder både på land og i vannforekomstene. 

· Opplistingen av aktuelle kartløsninger / datakilder i kapittel 5.2 “Konsekvensutredning” 
suppleres med datagrunnlaget fra NGU. 

 
 
 


