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FOR KOMMUNEDELPLAN FOR HORTEN SENTRUM 2015-2027

Bestemmelser står på farget bakgrunn.  
Utfyllende retningslinjer og føringer for oppfølging og gjennomføring av planen er vist med kursiv. 
Planbeskrivelsen forklarer og utfyller bestemmelser og retningslinjer.  
Temakartene ligger i Kapittel 15 i planbeskrivelsen, dvs. DEL 3. Temakart 1 – 4 defineres som retningslinje i 
bestemmelsene.  

Kommunedelplan for Horten sentrum består av følgende deler med dokumenter: 

Del 1  Mål og strategier for areal- og sentrumsutvikling i Horten kommune, vedtatt 12. jan 2015. 
Del 2  Bystrategi for Horten sentrum med fokus på byens liv og rom, Gehl Architects 2014, datert 10.okt.2014 
Del 3  Beskrivelse av planen med bestemmelser, plankart temakart og ROS – analyse. 
Del 4  Handlingsplan 2015 – 2027 

Til planen følger også underlagsmaterialet som vedlegg: 
1. Planprogram
2. Trafikkanalyse for Horten sentrum v. Rambøll 2014
3. Byutviklingsanalyse av Sjøfront øst v. Rambøll 2014
4. Skilt – og reklameinnretninger for Horten kommune 2015
5. Konsekvensutredning (KU) felles med arealdelen
6. Veileder grønn mobilitet (Referanse)

Det samlede planmaterialet skal legges til grunn for videre planlegging og tiltak innenfor Horten sentrum. 
I dette dokumentet ligger de juridisk bindende bestemmelsene som har hjemmel i Lov om planlegging og 
byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27. juni 2008 nr 71.  
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1. GENERELLE BESTEMMELSER

11.1 PLANKRAV OG UNNTAK FRA PLANKRAVET (pbl §§ 11-9 nr og 11-10 nr 1) 

Tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav a), e), g), j), k) og l) kan ikke finne sted før 
det foreligger reguleringsplan. «Bystrategi for Horten sentrum» (Gehl datert 10.okt.2014), og temakartene som 
følger kommunedelplanen skal legges til grunn for planlegging og tiltak.  

Unntak fra krav om reguleringsplan 
Følgende tiltak krever ikke reguleringsplan forutsatt at de ikke vanskeliggjør en annen framtidig arealbruk, eller 
etter kommunens skjønn i stor grad ikke påvirker miljø og samfunn, herunder barn og unges interesser: 

a) Utbygging / fortetting innenfor eksisterende byggeområder til og med 6 boenheter eller under 600 m2BRA
innenfor eksisterende bygning eller eiendom, dersom kravene til leke- og uteoppholdsarealene i pkt 1.5.7
og parkering i pkt 1.5.8 er tilfredsstilt.

b) Oppføring av påbygg, tilbygg, samt garasje og uthus for eksisterende boligbebyggelse
c) Mindre tiltak på eksisterende næringsbygg i byggeområder dersom tiltaket ikke medfører økt trafikk, støy

eller forurensning for omkringliggende boliger
d) Tilrettelegging for allment friluftsliv i form av tursti, brygge, toalett og badeplasser innenfor offentlige

sikrede friluftsområder eller i områder avsatt til grønnstrukturformål.

For områder avsatt til kombinert formål utviklingsområder gjelder unntak fra plankravet bare: 

e) Midlertidige tiltak innenfor områdene som bidrar til å klargjøre området for byutvikling, eksempelvis
etablering av grønnstruktur, er tillatt.

f) Mindre tiltak som er nødvendig for eksisterende virksomhet forutsatt at dette ikke vanskeliggjør senere
utvikling.

g) HS2 og HS4 kan reguleres separat eller sammen med tilgrensende utviklingsområder; HS1 eller HS3 eller
HS5. Dersom det fremmes ny reguleringsplan for Gjestehavna (HS3) skal bruk av HS2 og HS4 vurderes i
sammenheng.

h) Omdisponering og/ eller mindre utvidelser av arealer for biloppstilling for fergetrafikk, derunder
kjøremønster for HS1 og HS2

Krav om områderegulering 
For områdene HS1 og HS5 stilles det krav om områderegulering. 

Kommunen kan stille ytterligere vilkår for å fravike plankravet, blant annet utvidet krav til dokumentasjon, 
nabovarsel, høring og/eller rekkefølgekrav som følger av denne planen.  

Når private forslag til reguleringsplaner fremmes for behandling, skal det være redegjort for hvordan det regulerte 
området inngår i en større sammenheng i forhold til teknisk og sosial infrastruktur, grønnstruktur, servicetilbud, 
planlagt utbyggingsmønster og samfunnssikkerhet.  

`Estetisk veileder for Horten sentrum` skal ved revisjon følge opp denne kommunedelplanen og videre være 
retningsgivende for tiltak i offentlige gater og rom i sentrum. 

Mindre tiltak i henhold til byggesaksforskriftens § 3-1. 
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11.2 Bruk av utbyggingsavtaler (pbl § 11-9 nr 2 og 17-2)

Det kan forhandles om og inngås utbyggingsavtale for å gjennomføre arealplaner i Horten kommune. 
Kommunestyret har gjort eget vedtak om forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler etter pbl § 17-2. Innholdet 
i utbyggingsavtalen skal drøftes i oppstartsmøte. 

Gjennom utbyggingsavtale skal det sikres at utbyggingsområder som ikke oppfyller krav om lekeplasser og / 
eller parkering, bidrar forholdsmessig til opparbeiding av nye, og / eller kvalitetsheving av eksisterende 
lekeplasser og / eller parkeringsplasser. Utbyggingsavtaler skal også sikre at tiltak bidrar inn i opparbeidelse av 
tilstøtende offentlige rom, jfr Gehls Bystrategi, datert 10.okt.2014. 

Planbeskrivelsens Kap.3.1.7 skal følges opp i avtalene. 

For ytterligere informasjon om beløp for frikjøp av parkering og lekeplasser, se DEL 4 handlingsplanen.  

Vedtak 18.06.2007 saksnummer K-063/07 (arkivsak 07/1543). 

1.3 KRAV TIL TEKNISKE LØSNINGER FOR NYE BYGGE- OG ANLEGGSTILTAK (pbl § 11-9 nr 3) 

Konsesjonsområde for fjernvarme 

Alle områder innenfor sentrumsplanen ligger innenfor fjernvarmekonsesjon, og alle nye bygninger eller 
hovedombygginger over 1000 m2 BRA skal tilknyttes fjernvarmeanlegget forutsatt at fjernvarmekonsesjonær 
på kommunens forespørsel bekrefter at fjernvarme kan leveres for det konkrete byggetiltaket. Kravet om 
tilknytningsplikt kan fravikes dersom det konkrete byggverket kan dokumentere en bedre miljømessig løsning, 
jf § 27-5. 

1.4 REKKEFØLGEKRAV (pbl § 11-9 nr 4) 

For områder avsatt til utbyggingsformål kan byggetillatelse ikke gis før følgende forhold av betydning for 
utbyggingsformålet er ivaretatt og etablert: 

a) Tilfredsstillende teknisk infrastruktur 
b) Tilstrekkelig skolekapasitet og barnehagekapasitet for boligbebyggelse 
c) Areal til lek og fritidsaktivitet for barn og unge 
d) Trafikksikker atkomst for kjørende, syklister og fotgjengere 
e) Tilfredsstillende kapasitet på veinettet 

For utviklingsområdene «Sjøfront øst» HS1, HS4, HS5 og HS6 gjelder også: 
Før det kan vedtas områdereguleringsplaner eller detaljreguleringsplaner for de enkelte utviklingsområdene 
HS1, HS4, HS5 og HS6 stilles det følgende krav: 

f) Framtidig havn skal være avklart. 
g) Areal for en mulig framtidig ilandføring av en fergefri forbindelse skal vurderes. 
h) De overordnede, helhetlige sammenhengene for arealbruk, bebyggelsesstruktur, grønnstruktur, gang- og 

sykkelveger, vegsystem og kollektivbetjening for områdene skal være avklart og sett i sammenheng med 
HS2 og HS3. Det skal vises hvordan de overordnede sammenhengene kan ivaretas i ulike etapper av 
områdets utvikling. 

i)  Disse overordnede avklaringene kan gjøres gjennom en veiledende plan / programmer for området som 
høres offentlig og behandles av kommunestyret, eller som en samlet arealplan for hele det aktuelle 
utviklingsområdet (fra om med område HS1 til og med HS6) 

j) Trygge gangforbindelser jfr Planbeskrivelsens kap. 15 temakart 3 med rød, blå og grønn merking skal 
merkes, belyses og styrkes.  
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Det kan ikke etableres boliger innenfor områdene HS1 - HS5 før områdene tilfredsstiller kravene til støy. Før 
det kan gis tillatelse til å etablere forretninger som samlet utgjør mer enn 1000 m2 skal det foreligge en 
handelsanalyse som klargjør konsekvensene for handelen i sentrum. 

I forbindelse med oppstart av regulering skal krav om konsekvensutredning vurderes i hht pbl § 4. Ved ny arealbruk 
skal relevante tema konsekvensutredes. Med teknisk infrastruktur menes blant annet kjørevei, gang- og sykkelvei, 
parkering, vann, avløp, overvann og energiforsyning. Krav til lekeareal er nærmere gitt i punkt 3.1, og det kan stilles 
rekkefølgekrav som sikrer opparbeiding og kvalitet på leke- og oppholdsareal. Hvilken infrastruktur, krav til 
opparbeiding og kvalitet og eventuelt rekkefølgebestemmelser som gjelder for de enkelte utbyggingsområdene, vil 
fastsettes gjennom reguleringsplanarbeidet. «Bystrategi for Horten sentrum» (Gehl datert 10.okt.2014), revidert 
«Estetisk veileder» og temakartene som følger kommunedelplanen gir føringer for hvilke krav som vil bli satt for de 
ulike temaene. Handelsanalysen skal avdekke hvorvidt tiltaket gjør at handelen i sentrum går vesentlig ned.  

11.5 BYGGEGRENSER OG FUNKSJONSKRAV (§ 11-9 nr. 5)  

1.5.1 Byggegrense langs fylkesveg  

Fylkesveg klasse 1 – byggegrense 50 meter  

Fylkesveg klasse 2 – byggegrense 30 meter  

Byggegrensen i sone 1 skal tilpasses de eksisterende tilgrensende 
bygninger langs gaten for å opprettholde definerte gaterom. Ved søknader 
om tiltak unntatt plankrav i pkt 1.1.a, innenfor definert sentrumssone, skal 
plasseringen av tiltak langs gate godkjennes av vegmyndigheten.  

Byggegrense i byer og tettsteder fastsettes i reguleringsplan.  

I hht ”Retningslinjer for byggegrenser og avkjørsler langs fylkesveg” Vestfold 
fylkeskommune vedtatt 4.12.12, sak 87/12, kart over fylkesvegklassene er 
vedlagt saken. I byer og tettsteder bør veiene utformes som gater med 
byggegrenser og/eller byggelinjer som ivaretar by- og stedsutvikling. Dette 
skal vektlegges i hele sentrum.  

1.5.2 Avkjørsler til fylkesvei  

Holdningsklasser for Fylkesveger i Vestfold skal legges til grunn ved 
behandling av søknader om tiltak etter § 20-1. Holdningsklassen for 
Horten sentrum er ”Meget streng holdning”  

For tiltak unntatt plankrav jf pkt 1.1 a tillates bruk av eksisterende 
avkjørsler, såfremt ikke annet er fastsatt. Tiltak unntatt plankrav skal 
godkjennes av vegmyndigheten.  

Avkjørsler i byer og tettsteder fastsettes i reguleringsplan. 

I hht ”Retningslinjer for byggegrenser og avkjørsler langs fylkesveg” Vestfold 
fylkeskommune vedtatt 4.12.12, sak 87/12, kart over holdningsklassene er 
vedlagt saken. I byer og tettsteder bør holdningsklassene for avkjørsler 
vurderes ut i fra hensynet til by- og stedsutvikling.  

1.5.3 Byggegrenser langs sjø 

Byggegrense langs sjø er angitt på plankartet og på eget temakart nr.14 i 
Planbeskrivelsens kap.15  
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11.5.4 Utnyttelse  

I utviklingsområder og bybebyggelsesområder skal utnyttelsen være minimum 4 boliger per daa.  

Områdene skal utnyttes på en arealeffektiv måte.  

Utbygging og fortetting innenfor planområdet skal skje etter prinsippet om å bevare og styrke småbykarakteren og 
«hagebyen» i områdene der denne er et karakteristisk trekk. For øvrig skal det tilstrebes en mer urban karakter, og 
ytterligere konsentrert bebyggelse på grå arealer og utviklingsområder, ref temakart 9 «Utbyggingspotensial». 
Utnyttelsen skal ligge på mellom 130 – 250 % brutto BRA og tilpasses boligandelen i bygget, jo flere boliger jo lavere 
utnyttelse. 

Storgata skal styrkes ved å spille på sitt historiske uttrykk og variasjon (ref hensynssone bevaring).  

 

1.5.5 Variert boligsammensetning  

Lokal variasjon i boligsammensetning, bygningstyper og boligstørrelser, skal vektlegges i særligutviklingsområdene 
og ved reguleringa av mer enn 6 boenheter. Det bør planlegges for noen større og familievennlige boliger på 
bakkeplan i alle større boligutbygginger. I reguleringsplaner kan det etter nærmere vurderinger settes krav om 
boligtypesammensetting. 

1.5.6 Høyder   

For nye bygg og tiltak skal fastsetting av høyder ta utgangspunkt i strøkets karakter. Ny bebyggelse skal harmonere 
med rytme og variasjon i forhold til gaterommet og eksisterende bebyggelse langs denne. 

For områder der det ikke er fastsatt høyder i denne eller annen plan, gjelder følgende gesimshøyder: 

Gesimshøyde på 
bygg 

Sentrumsformål 

 

Bybebyggelse 

 

Boligformål 

 

Sone 1 16 meter (5 etg) 13,5 meter (4 etg)  

Sone 2  13,5 meter (4 etg) 9 meter (3 etg) 

 

Mønehøyden kan maksimalt være 3,5 meter høyere enn 
gesimshøyden, forutsatt at de ikke er i konflikt med 
strøkets miljø og karakter, offentlige gaterom (skygge) 
eller nærliggende verneverdig /bevaringsverdig 
bebyggelse. 

Tekniske installasjoner og ventilasjonsrom, kan 
aksepteres som et tillegg i høyde, kun dersom 
installasjonen formes helhetlig sammen med tak og 
volum, både i materialer og form og ikke overstiger 
gesims med mer enn 3 m.    

Jfr. bestemmelser og retningslinjer i pkt.2 og pkt.3. 

 
Figuren viser sonedeling av sentrum i sone 1 (rødt) og 
2(blått).  
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Flere av bestemmelsene viser til disse sonene. Kartet er vedlagt i større målestokk i Planbeskrivelsens kap.15 
Temakart 1, Sonekart. 

Figur 1: Temakart sonekart 
I de framtidige områdene med kombinert formål utviklingsområder og bybebyggelsesområdene bør høydene variere 
innen et byggefelt / kvartal og fastsettes nærmere i reguleringsplan. Se planbeskrivelsen for veiledning høyder, 
etasjer og funksjoner. 
 

11.5.7 Krav til uteoppholdsareal og lekeplasser  

a) Ved regulering og tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 skal barn og unges behov for leke- og 
oppholdsarealer ivaretas. 

b) Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller avsatt til uterom, fellesareal, fri- eller uteområde til 
skoler eller barnehager, som brukes til eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning i rimelig 
nærhet. 

c) Ved fortetting i eksisterende boligområder og ved etablering av nye boliger skal det etableres tilstrekkelige 
utearealer og lekeplasser i henhold til kvalitetskravene for leke- og uteoppholdsarealer. 

d) I sentrum skal det sikres arealer og opparbeides et nettverk av offentlige lekeplasser med ulikt innhold og 
god kvalitet innenfor inntegnede sirkler med ulik farge, jfr temakart 4 i Planbeskrivelsens kap. 15. 

e) Eventuelle frikjøpsmidler skal gå til etablering og vedlikehold av de offentlige lekeplassene. Jfr kvalitet i 
Byggforsks veileder ”Lekeplasser” 381.301, og ”Bystrategien” fra Gehl, datert 10.okt.2014. 
 

1 KVALITETSKRAV TIL LEKEAREALER OG TIL UTEOPPHOLDSAREALER FOR BOLIGFORMÅL 
Arealet skal: 
f) Være beplantet, tilpasset utbyggingens størrelse og underdelt for ulik bruk ved større utbygging 
g)  Arealet må framstå som et samlet hagerom. Restarealer rundt bygningen(e) skal ikke medregnes 
h) Opparbeides for alle med lek for de minste, spill/ aktivitet for barn og unge, sittegrupper, beplantning, 

grillplass og liknende 
i) Gi rom for både rolig opphold og støyende aktivitet.  
j) Være skjermet fra trafikkfare 
k) Tilfredsstille nasjonale retningslinjer og anbefalinger knyttet til støy og annen forurensning, herunder 

strålingsfare. Minst 50 % av felles uteoppholdsareal og lekeareal skal være solbelyst kl.1500, vårjevndøgn. 
Barn og unge skal spesielt høres ved etablering av tiltak for denne gruppen. 

 
2 MINIMUMSKRAV TIL PRIVAT UTEOPPHOLDSAREAL (MUA) 
Ved ombygging / bruksendring av eksisterende bebyggelse gjelder samme bestemmelser som for ny 
bebyggelse 
 MUA, m2/ (boenhet) Minste stille areal m2/(boenhet) 

Arealet skal ligge utenfor gul 
støysone, LDEN < 55 dB 

Sone 1: Boenheter innenfor 
sentrumsformål og kombinert formål 
bybebyggelse 

5 5 

Sone 1: Boligbebyggelse 10 5 
Sone 2: Boligbebyggelse  10 5 
Sone 1 og sone 2: Innenfor formål 
boligbebyggelse med eneboliger, rekkehus 
og tomannsboliger og boliger med inntil 6 
boenheter i hht H 2300, datert 23.01.14. 

50 30 

Innenfor områdene for sentrumsformål og bybebyggelse i sone 1 tillates at inntil 100 % av privat 
uteoppholdsareal løses på takterrasser og balkonger. For de øvrige områdene tillates tilsvarende for inntil 
50 % av privat uteoppholdsareal.  
 
3 MINIMUMSKRAV TIL FELLES UTEOPPHOLDSAREAL 
Sammen med søknad om rammetillatelse skal det foreligge utomhusplan som skal godkjennes før 
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rammetillatelse gis. Innenfor områdene for sentrumsformål og bybebyggelse i sone 1 og 2 tillates at inntil 100 
% av felles uteoppholdsareal løses på takterrasser og lignende, dersom disse er universelt tilgjengelige. For de 
øvrige områdene tillates tilsvarende for inntil 50 % av felles uteoppholdsareal. 
 

 
Felles MUA m2/ (boenhet) Minste stille areal m2/(boenhet) 

(arealet skal ligge utenfor gul støysone, 
LDEN < 55 dB) 

Boligbebyggelse med 6 boenheter eller flere 10 5 

I bevaringsverdige bygg eller miljø eller tilsvarende kan det være vanskelig eller uønsket å løse MUA på tak eller 
balkong. Det kan vurderes bidrag til offentlige leke- og møteplasser og/ eller byrom. Jfr. Planbeskrivelsens og 
temakart 4”Lekeplasser og dekningsfelt”. For studentboliger kan kravene tilpasses bruken. 
 

4 MINIMUMSKRAV TIL AREAL FOR LEK    
Ref punkt 1.2 skal det gjennom utbyggingsavtaler sikres at utbygging som ikke oppfyller krav om lekeplasser 
bidrar forholdsmessig til opparbeiding av nye, og / eller kvalitetsheving av eksisterende lekeplasser. 
Planbeskrivelsens kap. 15, Temakart 4 «Lekeplasser dekningsfelt 250 m» angir plassering og dekningsfelt for 
eksisterende og nye lekeplasser, og skal legges til grunn for videre planlegging. 

 Maks av-
stand fra 
bolig i m 

1 pr antall 
boenheter  

Kvm Støykrav 

Nærlekeplass 100 6 - 50  50 Hele arealet skal ligge utenfor gul støysone, 
LDEN < 55 dB 

Kvartalslekeplass 250 1-250 1500 Hele arealet skal ligge utenfor gul støysone, 
LDEN < 55 dB 

Lystlunden, Hortenskogen, Karljohansvern og Brårudåsen dekker behov for områdelekeplass (større lekeområde) for 
Horten sentrum. Ved spesielle tilfeller kan kommunen tillate nærlek og kvartalslekeplass løst samlet, utenfor egen 
tomt. Gateareal som omdisponeres til gatetun kan fungere som lekeareal.  

11.5.8 Parkering   

Det skal avsettes plass for biler og sykler på egen grunn i samsvar med soneavgrensing vist på figur 1 pkt 1.5.6 
og Temakart 1 i planbeskrivelsens kap. 15.  

Plassering og fordeling mellom plasser for biler og sykler skal vises på egen parkeringsplan som skal følge planforslag 
eller søknad om tiltak. For annen arealbruk enn de som er angitt i bestemmelsene, må det utøves skjønn. 
Markparkering skal ikke oppta areal ut mot gaten foran bygninger. 

Parkering bør samles i felles p-hus på min 3 etasjer, eller plasseres under bakken. Adkomst til boliger bør være bilfri, 
med unntak av tilrettelegging for nyttetransport. Parkering kan løses på annen tomt, i felles p hus eller kjeller. 

  

Arealkategori Grunnlag pr parkeringsplass Sone 1  Sone 2 

Boligformål Pr boenhet under 60m2 BRA 
Min 0,20 

Maks 0,5 
Min 0,25 

Boligformål Boenheter over 60 m2 BRA 
Min 0,25 

Maks 1 
Min 0,5 

Maks 1,5 

Boligformål Boenheter over 120 m2 BRA 
Min 0,5 

Maks 2 

Min 1 

Maks 2 

Kontor 100 m2 BRA Maks 0,5 
Min 0,5 

Maks 2 

Forretning og service 100 m2 BRA Maks 1 Min 1,5 
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(næring) Maks 2 

For sentrumsformåI og formål for kombinert bybebyggelse, sone 1: Det tillates ikke etablert ny 
overflateparkering, med unntak av gjesteplasser, korttids -/gateparkering og HC parkering inntil 10 % av 
parkeringskravet/behovet. 
Øvrige områder i sone 1 og 2: Ved utbygging av boligbebyggelse med 6 boenheter eller flere og kontor-, 
forretning - og serviceformål med flere enn 10 parkeringsplasser, kan maksimalt 15 % av p-plassene 
etableres som overflateparkering. 

Det skal settes av parkeringsplasser for mennesker med nedsatt bevegelsesevne: 
Minimum 5 % for parkeringsanlegg inntil 200 plasser 
Minimum 2 % av antall plasser over 200 

Minimum 5 % av p-plassene skal være tilrettelagt for å lade elbil. 

Parkering kan løses utenfor egen tomt, innen en radius på 250m, parkering sikres gjennom tinglyst heftelse.   

 
Krav til parkeringsplasser for sykkel 
Det skal etableres oppstillingsplasser med fastmonterte sykkelstativ i alle tiltak hvor det etableres bolig, kontor, 
forretning og offentlig eller privat tjenesteyting.  

Retningsgivende antall oppstillingsplasser for sykkel er 2 plasser pr 150 m2 BRA bolig og 2 plasser pr 200 m2 
BRA kontor og forretning. For offentlig og privat tjenesteyting må antall oppstillingsplasser tilpasses formålet. I 
sone 1, kan kontor, forretning og service løse kravet utenfor egen tomt, maksimalt 100 m fra inngang. 

11.5.9 Frikjøp  

I sone 1 kan parkeringskravet for bil oppfylles ved frikjøp. For hver manglende biloppstillingsplass innbetaler 
byggherren til kommunen et kontantbeløp etter gjeldende satser vedtatt av kommunestyret i gebyrregulativet. 
Frikjøp for boliger kan kun tillates dersom det finnes tilgjengelige parkeringsanlegg innen en gangavstand på 
250 m. Innbetalte beløp kan bare nyttes til opparbeiding av offentlige parkeringsplasser. Beløpet skal være 
innbetalt til parkeringsfondet før det gis igangsettingstillatelse. 

Ref. nærmere omtale i planbeskrivelsen. Ved spesielle forhold og ved konkrete felles parkeringsalternativer, kan 
frikjøp vurderes i sone 2. 

 
1.5.10 Handelsvirksomhet 

Handelsvirksomhet med et bruksareal på mer enn 3000 m2 eller utvidelse av eksisterende 
handelsvirksomhet som medfører at samlet bruksareal overskrider 3000 m2 kan bare etableres innenfor 
område for sentrumsformål. Handelsvirksomhet skal henvende seg mot offentlig(e) gate(r) med flere 
innganger og høy andel vinduer og ha utadrettet virksomhet mot by - og gaterom.  

Med handelsvirksomhet forstås kjøpesenter med detaljhandel i bygningsmessige enheter og bygningskomplekser som 
etableres, drives eller framstår som en enhet, samt utsalg som krever kunde- eller medlemskort for å få tilgang. 
 

1.5.11 Skilt- og reklameinnretninger  

Innholdet ”Skilt- og reklameinnretninger 2015” skal legges til grunn for plan- og byggesaksbehandlingen, og 
følger som vedlegg til kommunedelplan for sentrum.  
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11.6 ESTETIKK, MILJØ OG GRØNNSTRUKTUR (pbl § 11-9 nr 6) 

1.6.1 Byggeskikk  

Nye bygninger og anlegg, samt endringer av eksisterende, skal utformes i samspill med omgivelsenes karakter 
og form. Bebyggelsen skal ha bygningsformer, volumer, høyder, material- og fargevalg, takform og 
proporsjoner som harmonerer med strøket, fremmer gode gate og uterom, og tar vare på og utvikler 
eksisterende vegetasjon og landskapsbilde.  

Tiltak og bebyggelse skal plasseres slik at gaterom styrkes og repareres, jfr registreringskart nr 17. i 
Planbeskrivelsen. 

I alle plan- og byggesaker skal det inngå en redegjørelse for og vurdering av tiltakets estetiske sider, både i 
forhold til seg selv, til omgivelsene og til fjernvirkning.  

1.6.2 Fasader   

Nye fasader skal utformes med forståelse for eksisterende gateroms rytme, skala, vinduer og fargesetting. 

For publikumsrettet virksomhet skal førsteetasjes fasade henvende seg mot gaten og ha en høy andel vindu og 
inngang. Tildekking av vinduer tillates ikke. 

 

1.6.3 Gater, parker og byrom  (pbl § 11-9 nr 5 og 6) 

a) Gehls Bystrategi 10.10.2014, skal legges til grunn for alle tiltak og planer for gater, parker og byrom. 

b) Søknad om tiltak som grenser inntil prioriterte gangforbindelser (Ref. temakart kap 15, nr.3 i beskrivelsen) 
skal ta hensyn til gangforbindelsene på en slik måte at tiltaket bidrar til, eller opprettholder at 
forbindelsen er attraktiv for gående og syklende. 

c) Søknad om tiltak som grenser inntil utflytende gaterom. (Ref. temakart kap 15, nr.17 i Planbeskrivelsen) 
skal bidra positivt til å definere gate-/byrommet ved å plassere eller tilføre bygg, vegetasjon eller andre 
elementer.  

1.6.4 Vann og overvann (pbl § 11-9 nr.6 og 8) 

I reguleringsplaner og byggesøknader skal terreng- og overflateutforming, grønnstruktur, vegetasjon og 
overvannshåndtering samordnes.  

Tiltak etter § 20-1 kan ikke godkjennes før det er dokumentert tilfredsstillende fordrøyning av overvann på 
egen grunn.  

Vann og overvann bør utnyttes som positive elementer i bymiljøet og i alle utbyggingsprosjekter. Lukkede vannveier 
bør åpnes og restaureres i den grad det er praktisk gjennomførbart. 

1.6.5 Kyststi   

Det skal opparbeides kyststi gjennom områdene HS1, HS2, HS3, HS4 og HS5. Kyststien vist på plankartet har 
veiledende plassering, og endelig trasé skal avklares i videre planarbeid og planlegges sammen med offentlig 
tilgjengelig areal mot sjøen. 
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11.6.6 Støy  

I rød støysone kan det ikke bygges boliger eller gis tillatelse til nye boenheter uten at området samtidig 
skjermes slik at utendørs støynivå kommer under 65 dB fra henholdsvis vegtrafikk og ferge i hht T-1442/2012 
tabell 1.  

Unntak: Innenfor avviksområdet, vist som sentrumssone på plankartet, kan etablering av nye støyfølsomme 
bruksformål tillates innenfor rød sone på følgende vilkår: 

a) Minst 50 % av rom for støyfølsomt bruksformål i hver boenhet og 50 % av alle soverom, skal ha lavere 
støynivå utenfor vindu ved fasade enn nedre grenseverdier for gul støysone.  Bebyggelsen skal ha balansert 
ventilasjon. 

b) For hver boenhet skal støy på stille del av uteoppholdsarealer ha lavere støynivå enn nedre grenseverdi for 
gul støysone. Herunder skal felles lekeplasser og privat uteoppholdsareal ha lavere støynivå som enn nedre 
grenseverdi for gul støysone.  

c) Støyverdiene for øvrig påkrevd uteoppholdsareal skal ligge under nedre grenseverdier for rød støysone. 

Følgende vilkår skal alltid være oppfylt ved bygging i gul støysone i en avvikssone:  
d) Alle boenheter skal være gjennomgående i den forstand at de har en fasade hvor støynivået utenfor vindu 

er lavere enn nedre grenseverdi for gul støysone. 
e)  Minst 50 % av rom for støyfølsomt bruksformål i hver bruksenhet og alle soverom, skal ha lavere støynivå 

utenfor vindu enn nedre grenseverdier for gul støysone.  
f) For hver boenhet skal støy på stille del av uteoppholdsarealer ha lavere støynivå enn nedre grenseverdi for 

gul støysone. Herunder skal felles lekeplasser og privat uteoppholdsareal ha lavere støynivå enn nedre 
grenseverdi for gul støysone 

g) Støyverdiene for øvrig påkrevd uteoppholdsareal skal ligge under nedre grenseverdier for gul støysone. 

 
Soner i hht tabell 1 T-1442/2012 med nedre grenseverdi for vei, havn og terminal og industri med 
helkontinuerlig drift uten impulslyd:  
Rød sone:  Lden 65 dB 
Gul sone:  Lden 55 dB 
 
Alle boenheter skal minimum ha en yttervegg mot en stille side, og minst 50 % av rom for støyfølsomt 
bruksformål i hver bruksenhet og alle soverom, skal ha lavere støynivå utenfor vindu ved fasade enn nedre 
grenseverdier for gul støysone. Dersom det kun er ett oppholdsrom i en boenhet skal minst en fasade i dette 
rommet ha vindu som kan åpnes mot stille side.  
 
Støy på stille del av uteoppholdsarealer angitt i bestemmelse for uteoppholdsareal (ref pkt 1.5.7) skal ha lavere 
støynivå enn nedre grenseverdi for gul støysone. Herunder skal felles lekeplasser og privat uteoppholdsareal ha 
lavere støynivå enn nedre grenseverdi for gul støysone. 

Ny eller vesentlig utvidelse av støyende virksomhet skal ikke etableres slik at eksisterende bebyggelse til 
støyfølsom bruk vil bli utsatt for støy over grenseverdier for gul sone, eller slik at friområder og friluftsområder 
utsettes for støy over grenseverdiene i kap. 3.2.2. i T-1442/12. 

Ved etablering av nye parker og byrom skal stillhet vektlegges som en kvalitet man tar hensyn til ved utformingen. 

1.7 KULTURMINNER OG KULTURMILJØER (pbl § 11-9 nr 7)  

1. Hensyn til kulturminner og verneverdige bygninger skal ivaretas i forbindelse med plan- og byggesaker. 
Verneverdige og antikvarisk verdifulle bygninger, og bygninger og anlegg som er del av et helhetlig 
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kulturmiljø eller kulturlandskap, skal bevares og ikke rives eller endres slik at verdien forringes. 
Kulturminner som veier, steingjerder, hustufter, krigsminner, alleer med mer skal bevares. 

2. Dersom man ønsker å bygge til bygninger med antikvarisk verdi skal det gjøres på en slik måte at det 
ivaretar bygningens verneverdi. 

3. Nye bygninger skal tilpasses både naturlig terreng og verneverdige bygninger når det gjelder høyde, form og 
materialbruk. Ved søknad skal eksisterende og planlagte forhold dokumenteres.  

4. Ved utarbeidelse av detaljert reguleringsplan eller områdeplan skal det lages bestemmelser som ivaretar 
kulturminnene og verneverdige bygninger i området.  

5. Der oppfyllelse av energikrav i plan- og bygningsloven med forskrift ikke er forenlig med bevaring av 
kulturminner og antikvariske verdier, gjelder kravene så langt de passer. 

6. Tillatte byggehøyder for ulike byggeområder i sentrum skal underordnes hensynet til bevaringsverdig 
bebyggelse, miljøkarakter og hensynssoner der disse kommer i konflikt. 

Vurderingen av hva som er kulturminner eller verneverdig bebyggelse vil være gjenstand for en løpende vurdering av 
plan- og bygningsmyndighet og antikvarisk myndighet. Målet for vern er å bevare det opprinnelige både som 
autentisk objekt og som formuttrykk. Ved utbedring av verneverdig bebyggelse kan bygninger tilbakeføres til godt 
dokumenterte faser i bygningens historie. Eldre bygningsdeler bør bevares og gjenbrukes i sin opprinnelige 
sammenheng.  

Rapport og registreringskart for Horten sentrum «Bevaring av bygninger, anlegg og bygningsmiljøer», av Synnøve 
Tomter, mars 2007 gir veiledende føringer for utarbeidelse av reguleringsplaner og byggesaker og for kommunens 
saksbehandling. 

Temakart 7 ”Verneverdi – bygg i sentrum” i planbeskrivelsen kap 15, skal legges til grunn for vurdering av om enkelt 
bygg skal bevares.  

11.7.1 Automatisk fredede kulturminner   

Arealer på land 
Dersom det viser seg at tiltak innenfor planen kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule 
eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje, 
må arbeidet straks stanses og kulturminneforvaltningen varsles umiddelbart, jf kulturminneloven § 8 andre 
ledd. Ansvaret påhviler tiltakshaver og/eller ansvarshavende leder på stedet. Kulturminneforvaltningen avgjør 
snarest mulig - og senest innen 3 uker – om arbeidet kan fortsette og vilkårene for det. Fristen kan under gitte 
forhold forlenges. 

Arealer i vann 
Skulle det oppdages kulturhistorisk materiale i vann som kan være vernet eller fredet etter kulturminneloven 
(keramikk, glass, vrakdeler etc.), må arbeidet straks stanses i den utstrekning det kan berøre materialet og 
Norsk Maritimt Museum varsles umiddelbart, jf kulturminneloven § 14, jf §§ 8 andre ledd og 13 første ledd. 
Tiltakshaver plikter å underrette den som skal utføre arbeidene om dette, men står også selv ansvarlig for at 
det blir overholdt. 
 

1.8 MILJØFORHOLD, SIKKERHET OG KRAV TIL OPPFØLGENDE ARBEID (pbl § 11-9 nr 6 og 8) 

1.8.1 Risiko og sårbarhet   

Ny bebyggelse skal sikres mot skade fra ras og flom.  
I arealplaner og byggesøknader skal det tas hensyn til mulighetene for stormflo og uvanlig høy sjøgang. 
Kotehøyden for overkant gulv i skal ikke settes lavere enn kote +2,5 m o h uten at det etableres 
tilstrekkelig sikkerhet (avbøtende tiltak) mot fare eller skade. 
Ved utarbeidelse av reguleringsplaner eller ved søknader om byggetillatelse i områder med løsmasser 
under marin grense skal det utføres geoteknisk utredning av kvikkleireskredfare.  
Ved nybygging skal det tas hensyn til forurenset grunn, radon, elektromagnetisk stråling, luftforurensning, 
støy og annen forurensning. 
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Ny arealbruk og/eller bebyggelse skal ikke medføre at sårbare dyre- og plantearter går tapt. 

For områder som er utsatt for farer som skred, ras, flom og støy vises det til retningslinje nr 2/2011 ”Flaum - og 
skredfare i arealplaner” revidert22.mai 2014 og ”Retningslinjen for behandling av støy i arealplanlegging (T-
1442/2012)”. 

  
1.8.2 Flomveier  

Naturlige flomveier skal bevares. Der det er behov skal det avsettes areal for nye flomveier. Bygninger og 
anlegg ved flomveier skal utformes slik at det oppnås tilstrekkelig sikkerhet. 

 

1.8.3 Transport   

Ved utarbeidelse av reguleringsplan og ved nye tiltak, skal det tas hensyn til virkningene for trafikksikkerhet, 
forholdet til kollektivtransport samt framkommelighet på berørt veinett og tilgjengelighet for gående og 
syklende. Trafikksikkerhet skal prioriteres ved valg av løsninger. 

I nye planer skal det sikres trygge gangveier (snarveier) mellom boligområder og bussholdeplasser, mellom lek, 
grønnstruktur og sentrum, jf Planbeskrivelsens temakart 3 grønnstruktur og prioriterte gangforbindelser. 

2 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL AREALFORMÅL 

2.1 SENTRUMSFORMÅL OG KOMBINERT BYBEBYGGELSE  

2.1.1 Handelssentrum 

Området vist som sentrumsformål på plankartet er det primære handelssentrumet i Horten sentrum. 
Innenfor dette området skal minimum 1. etasje mot offentlig gate disponeres til forretning eller annen 
publikumsrettet virksomhet.  
For krav til utforming og kvalitet for sentrumsformål og kombinert bybebyggelse, se pkt 1.6.  
  

2.1.2 Torget  
Det kan etableres arealer for lek, opphold, utstillinger og ikke permanente tiltak uten krav om reguleringsplan. 
Møte- og lekeplass skal opparbeides etter godkjent utomhusplan som inkluderer farger og beplantning 
Ref «Bystrategi for Horten sentrum» (Gehl datert 10.okt.2014). Barn og unge skal spesielt høres ved etablering av 
tiltak for denne gruppen. Se også B4 – Hensynssone. 

 

2.1.3 Kombinert formål bybebyggelse 

Hvis ikke annet er spesifisert under det enkelte feltet, kan områder med formål kombinert bybebyggelse i sone 
1, reguleres til samme formål som for sentrumsformål, med unntak av handel som bare kan etableres innen for 
sone 1. I forbindelse med oppstart av regulering skal det vurderes krav om konsekvensutredning. Ved ny 
arealbruk skal relevante tema konsekvensutredes.   
Innenfor område for bybebyggelse i sone 1 er det ønskelig, men ikke krav om at 1. etasje mot offentlig gate 
disponeres til forretning eller annen publikumsrettet virksomhet, se også pkt 1.5.4 Utnyttelse for høyder, og pkt 3 
bestemmelser og retningslinjer til hensynssoner. 
Områder med formål kombinert bybebyggelse er ikke konsekvensutredet i denne planen da formål ikke er kjent.  
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Områder der ikke annet er spesifisert spesielt, kan reguleres til næringsbebyggelse, boliger, offentlig og privat 
tjenesteyting, trafikkformål, friområde. Handel kan etableres i sone 1.  Barn og unge skal spesielt høres ved 
etablering av tiltak for denne gruppen. 

Formålet ”Framtidig kombinert bybebyggelse” gjelder for feltene HS9, 13,14 og 16  

 

22.1.4 Storgata og torget (pbl § 11-9 nr 5) 

Innenfor de områdene for sentrumsformål og bybebyggelse som er avgrenset av hensynssone for bevaring av 
kulturmiljø H570_4 gjelder følgende: 

a) Gaterommenes historiske karakter skal opprettholdes ved at nye tiltak/ tilbygg skal plasseres i gatelivet. 
Bebyggelsen skal ha urban karakter og ha flere innganger mot Storgata / torget pr. kvartal.  

b) Nybygg / tilbygg mot gate skal ha vertikale fasader som bygger opp under den tradisjonelle 
tomtestrukturen og bygningsrytmen.  

c) Det skal tas hensyn til bygningenes historiske særpreg ved til- og påbygg ved bestemmelse av høyde. Tillatt 
gesimshøyde er 16 m, med mønehøyde på 3,5 meter over gesims. Innen samme kvartal skal 
gesimshøyden(e) mot Storgata og torget variere for å underbygge vertikalitet. Maksimalt 50 % av 
bygningene innen samme side i et kvartal kan ha maksimal gesimshøyde og gesimshøyde 19,5 meter. 

Det tillates et moderne formspråk / arkitektur der tiltaket på en god måte tilfører eller ivaretar gaterommets 
karakter. Det tillates endring av gateutforming i Storgata og på torget iht. Gehls bystrategi for Horten sentrum, 
datert 10.okt.2014. 

På nordsiden, mot torget kan det vurderes høyere bygg enn gesims 19,5. Hensynet til historiske bygg skal 
ivaretas. 

2.1.5 OOmråde HS16  og B2 (Småhuskvartal mellom Skippergata og Apotekergata) (pbl § 11-9 nr 5) 

Innenfor bybebyggelse HS16 og boligområde B2 som sammenfaller med avgrensing av hensynssone for 
bevaring av kulturmiljø H570_2 gjelder følgende: 

Kvartalets karakter som tett småhusmiljø skal ivaretas. Tiltak skal plasseres i gateliv mot hovedgater og ha 
hager på bakkeplan.  
Nybygg og tilbygg skal harmonere med kvartalets bebyggelsesstruktur, proporsjoner og bygningstyper.  
Maks tillatt 50 % BYA og 6 m gesims / mønehøyde 8,5 m. Opplett eller ark kan tillates med høyde lik 
mønehøyde i inntil 1/3 av takets bredde. 
Det tillates ikke etablert småblokk eller blokkbebyggelse og lignende.   
Det åpnes for handel og næringsvirksomhet i eksisterende bebyggelse eller ny av samme karakter langs 
Apotekergata og Teatergata i felt HS16.  

Ved etablering av smånæring langs Apotekergata bør gatekanten anvendes til fortaussalg ved konkret 
forespørsel. 
 
2.1.5 Område HS9 Ørnhuset (pbl § 11-9 nr 5)  

Området kan tas i bruk til næring, offentlig og privat tjenesteyting, grønnstruktur og idrett innen eksisterende 
bygningsmasse eller tilsvarende volum som erstatning for eksisterende bygningsmasse. Mindre tilbygg kan 
tillates innen en ramme på maks 10 % økning av eksisterende bygningsmasse. Ved riving og nybygg, stilles det 
krav om regulering.   

2.1.6 Område HS13. Hallings gate  

Området kan tas i bruk til bolig, næring, offentlig- og privat tjenesteyting og grønnstruktur. Gesimshøyde på ny 
bebyggelse skal ikke overstige 16 m inkludert inntrukket etasje, og ikke framstå høyere enn småhus mot 
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Sørbygata. Mindre påbygg på tak, som tekniske installasjoner og ventilasjonsrom, kan aksepteres som et tillegg 
i høyde, men bare dersom installasjonen formes helhetlig sammen med tak og volum, både i materialer og 
form og ikke overstiger gesims med mer enn 3 m. 
 
Bebyggelsen skal plassers slik at den sikrer gode uteplasser og lys/ solforhold ute og inne, og slik at gateløpene 
defineres. Parkering skal legges under terreng. Hallings gate skal være åpen for gang- og sykkel til Sørbygata. 
Situasjonsplan skal også vise opparbeidelse, beplantning og belysning av Hallings gate.  
Se videre beskrivelse av området i planbeskrivelsen. Lekeareal, jfr bestemmelse § 1.5.7.  
 
22.1.7 Område HS14 Skolegata  

Området kan tas i bruk til bolig eller parkeringshus, eventuelt i kombinasjon. Nytt p-bygg kan ha minimum 3 
etasjer  4 etasjer . Gesimshøyde er 13 m. Ved bygging av parkeringshus skal det fokuseres på å gi bygget en 
form, fasade og materialbruk som sikrer at det framstår på en tiltalende måte. 

Høyder for P-anlegg er definert Planbeskrivelsens kap. 3.1.8. 

2.2. UTVIKLINGSOMRÅDER   

I områder der ikke annet er spesifisert spesielt, kan reguleres til næringsbebyggelse, boliger, offentlig og privat 
tjenesteyting, trafikkformål, friområde. Det tillates handel i sone 1.  

Innenfor formålene skal det bygges en bymessig og variert bebyggelse. Områdene skal bygges ut på en måte 
som tilfører kvaliteter i form av møteplasser, grønne områder, aktivitetsarenaer og nødvendig teknisk- og sosial 
infrastruktur. Områder og større felt som i hovedsak reguleres til næring, skal også ha grønnstruktur og 
sammenhengende, skjermede gangveier for gående/ syklende. Det skal opparbeides en trerekke/ allé langs 
Strandpromenaden.  Strandsonen skal opparbeides som friområde og / eller være tilgjengelig for allmenn 
ferdsel og bruk. Det skal vurderes konsekvenser for trafikale forhold og prioriterte gangforbindelser(temakart 
nr 3) skal styrkes. Se pkt 1.4 om rekkefølgekrav til overordnede avklaringer. Parkering under bakken medregnes 
ikke i utnyttingsgraden.   

I forbindelse med oppstart av regulering skal konsekvensutredning vurderes. Ved ny arealbruk skal relevante 
tema konsekvensutredes.   

For felt innenfor utviklingsområder og bybebyggelse, som reguleres til boligformål skal retningsgivende utnyttelse 
regulert boligformål, ha min. 4 boenheter pr daa (min 130 % BRA- maks 250 % BRA).  

Høy utnyttelse på boligområder forutsetter at god bokvalitet og grønnstruktur er i varetatt. For næring- og kontor 
tillates en høyere utnyttelse enn for boligbebyggelse. Byggehøydene innenfor et felt/ områdene skal variere.  Barn og 
unge skal spesielt høres ved etablering av tiltak for denne gruppen. 

2.2.1 OOmråde HS1 FFergeområdet / HAC (pbl § 11-9 nr 5) 
Området kan reguleres til næringsbebyggelse, offentlig og privat tjenesteyting, trafikkformål og havneformål, 
friområde. Strandsonen skal opparbeides som friområde og /eller være tilgjengelig for allmenn ferdsel og bruk 
og inkludere kyststi. Det skal etableres og opparbeides en grønn buffersone mot trafikkareal og vei. 
Beplantning og terrengforming skal inkluderes i utomhusplan. 

I tillegg kan spørsmålet om bruk av området til bolig vurderes i planprosessen. Jfr punkt 1.6.6 Støy 

 

2.2.2 Område HS2 Sideareal sør for Gjestehavna (pbl § 11-9 nr 5) 

Området kan reguleres til næringsbebyggelse, offentlig og privat tjenesteyting, trafikkformål, havneformål, 
park/ friområde, parkeringsanlegg. 
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I tillegg kan spørsmålet om bruk av området til bolig vurderes i planprosessen. Jfr punkt 1.6.6 Støy 

 

22.2.3 Område HS3 Gjestehavna (pbl § 11-9 nr 5 og 8) 

Området kan reguleres til næringsbebyggelse, offentlig og privat tjenesteyting, friområde, torg, park, 
gjestehavn med tilhørende anlegg, restaurant, hotell og forretninger. 
I punkt 1.4 stilles det krav om en handelsanalyse før det kan gis tillatelse til å etablere forretninger som 
samlet utgjør mer enn 1000 m2 BRA innenfor området. Størrelse og plassering av eventuelt mer 
forretningsareal avklares på bakgrunn av analysen, og skal ikke utfordre handelstyngdepunktet som ligger i 
sentrum (innenfor sentrumsformålet). 
Det skal sikres gode solforhold på bakkeplanet, i båthavna og byrom som inviterer til bruk. Uteområdene 
skal ikke privatiseres.  
Området skal være tilgjengelig for allmennheten og inkludere kyststi.   

I tillegg kan spørsmålet om bruk av området til bolig vurderes i planprosessen. Jfr punkt 1.6.6 Støy 

 

2.2.4 Område HS4  Sideareal nord for Gjestehavna (pbl § 11-9 nr 5) 

Området kan reguleres til næringsbebyggelse, offentlig og privat tjenesteyting, havneformål, park/ 
friområde, parkeringsanlegg og forretninger. 
Andre og tredje kulepunkt i 2.2.3 gjelder tilsvarende for HS4 
Strandsonen skal være tilgjengelig for allmennheten og inkludere kyststi.  

I tillegg kan spørsmålet om bruk av området til bolig vurderes i planprosessen. Jfr punkt 1.6.6 Støy 

 

2.2.5 Område HS5 Gods- og stålhavnområdet (pbl § 11-9 nr 5) 

Området kan reguleres til næringsbebyggelse, boliger, offentlig og privat tjenesteyting, havneformål, friområde 
og idrett. Et offentlig tilgjengelig parkdrag skal inkluderes for å knytte Lystlunden til sjøen. Strandsonen skal 
være tilgjengelig for allmennheten og inkludere kyststi.   

 

2.2.6 Område HS6 og HS6¹(pbl § 11-9 nr 5) 

Området kan reguleres til næringsbebyggelse, boliger, offentlig og privat tjenesteyting, friområde og idrett. Det 
skal minimum foreligge en helhetlig veiledende plan for fellesrom (grønnstruktur og vei) ved 1.g behandling av 
første reguleringsplan.  
Høydene på byggene skal variere og høyder ikke overstige 4 etg. Trær og beplantning skal inngå i utomhusplan 
og veiledende plan. Innenfor området merket HS61 kan det etableres markparkering tilknyttet idrett og 
videregående skole, uten krav om regulering ref punkt 1.1. Ved etablering av parkering på HS61 skal det 
samtidig sikres en turvei / gangforbindelse ned til kanalen, og bro over. 
Området kan med fordel tilrettelegges med tett/lav bebyggelse, se beskrivelsen. Ref. Temakart grønnstruktur 
og prioriterte gangforbindelser 
 
2.2.7 Område HS7 Ny videregående skole (pbl § 11-9 nr 5) 

Området kan tas i bruk til skole (offentlig og privat tjenesteyting), park og idrettsformål. Gjennom 
reguleringsplanarbeidet og videre byggesak, skal det sikres harmonisk og helhetlig material- og fargebruk for 
nye og eksisterende bygg innenfor området. Utomhusområdet skal være innovativt og opparbeides med et 
innhold som inviterer til sosialt samvær og aktivitet, særlig for unge voksne. Det skal sikres opparbeidede 
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gangveier gjennom og ut av området med god forbindelse til Karljohansvern, Indre Havneby og sentrum. Trær 
og beplantning skal inngå i utomhusplanen, sammen med belysning og møblering. Ref. §2.7. Reguleringsplan 
og utomhusplan skal koordineres med andre prosjekter i området og i parken. 

Rekkefølgekrav bør inkludere oppgradering av deler av parken som f eks elementer for skoleelever, wi-fi, gang- 
og sykkelvei, gangsykkelvei langs kirkegården, samt ny bro til Karljohansvern ved parkering på HS61. Ref. 
Temakart grønnstruktur og prioriterte gangforbindelser, Gehls Bystrategi (Lystlunden), datert 10.okt.2014, og 
kommunale vedtak og planer for parken.  

22.2.8 Område HS8 Bekkegata (pbl § 11-9 nr 5) 

Området kan tas i bruk til offentlig og privat tjenesteyting, næring, boliger, parkering og grønnstruktur. 
Nordøst for byggegrensen skal det sikres en ubebygd opparbeidet trekantet plass foran kapellets akse. Plassen 
skal inkludere en sykkel- /gangvei langs kirkegårdsmuren som forbinder Oregata og Bekkegata.  

Ny bebyggelse skal ha varierte høyder og trappes ned mot Bekkegata.  

Boliger/ leiligheter i første etasje skal ha privat uteplass på terreng. Mot Bekkegata og Oregata skal bygg, 
beplantning og/eller andre elementer bidra til å definere gaterommene. Trær og beplantning skal inngå i 
utomhusplanen.  

Retningsgivende utnyttelse er min 130 % BRA og maks 250 % BRA. Parkering under terreng kommer i tillegg jfr 
Planbeskrivelsens kap 3.1.8 

  

2.2.9 Område HS10. Indre havneby. (pbl § 11-9 nr 5) 

Området kan tas i bruk til boliger, næring, offentlig og privat tjenesteyting, grønnstruktur, parkeringsanlegg, 
båthavn, flytende boliger, marina, restaurant og idrettsformål. Det skal ikke etableres konkurrerende handel 
med sentrum. 

Indre havneby er avklart og områderegulert i 2013 
 
 
2.2.10 Område HS12. Hotelltomta (pbl § 11-9 nr 5)  

Området kan tas i bruk til boliger, næring, hotell, offentlig og privat tjenesteyting, grønnstruktur, 
parkeringsanlegg. Ved nybygg skal Fergegata forlenges ned til Gjestehavna slik at det minimum gjenoppretter 
siktlinje og sykkel/gangforbindelse. Bebyggelsen skal trappes med terrenget mot Sørbygata. Reguleringsplan og 
tiltak skal definere gaterommene, eventuelt tilpasset med gjerder eller tett beplantning. 

Retningsgivende utnyttelse er min 130 % BRA og maks 250 % BRA jfr Planbeskrivelsens kap 3.1.8. Lekeareal jfr 
bestemmelse pkt. 1.5.7.   

 

2.2.13 Område HS15 Linden Park 

Området kan tas i bruk til næring, tjenesteyting og plasskrevende varer eller forretning. Det skal ikke etableres 
ytterligere handel som konkurrerer med sentrum utenfor sone 1. Maksimal gesimshøyde på ny bebyggelse er 9 m. 

 

2.2.14 Område HS17 Skippergata (pbl § 11-9 nr 5)  

Området kan tas i bruk til boliger, offentlig og privat tjenesteyting, næring, handel, parkering og grønnstruktur. 
Ved etablering av næring eller handel i første etasje skal denne ha henvendelse mot Skippergata. Bygg, 
beplantning og lignende skal etableres slik at gaten defineres klart og framstår grønn og med kvalitet. Det 
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tillates ikke etablert et større p-anlegg med fasade, eller et større felt med markparkering langs Skippergata. 
Parkeringsanlegg skal ha minimum 3 etg over terreng, eller kun under terreng. Fasader og bygningsvolum skal 
ha et vertikalt oppdelt formspråk mot gaten. Handel begrenses til maksimalt 3000 m2 BRA. 

Ny bebyggelse skal ha varierte høyder mellom 3 og 6 etasjer og maks 13,5 m gesimshøyde. Det skal etableres 
en grønn buffersone mot Lystlunden som klart avgrenser privat og offentlig areal. Allétrær skal plantes langs 
kjøreveiene og framgå utomhusplan sammen med fredete trær. 

Retningsgivende utnyttelse er min 130 % BRA og maks 250 % BRA. Parkering under terreng medregnes ikke i 
utnyttelsen. Jo lavere boligandel, dess høyere utnyttelse kan tillates jfr Planbeskrivelsens kap 3.1.8.  

22.3 OFFENTLIG ELLER PRIVAT TJENESTEYTING 

2.3.1 Område HS11, Brårud gård (pbl § 11-10 nr 1) 

B6 «Brårudgården» sammenfaller med avgrensing av hensynssone for bevaring av kulturmiljø H570_1, innenfor 
hensynssonen gjelder følgende: 

Innenfor området kan det etableres møte- og lekeplass. Møte- og lekeplass skal opparbeides etter godkjent 
utomhusplan og ta hensyn til Brårudgården. 

Området er regulert og reguleringsplanen innholder bestemmelser om bevaring. 

2.4. BOLIGFORMÅL  

2.4.1 Område B1 «Hagebyen»  (pbl § 11-9 nr 5) 

Innenfor boligområde B1 «Hagebyen» som sammenfaller med avgrensing av hensynssone for bevaring av 
kulturmiljø H570_1 gjelder følgende: 

Områdets karakter som hageby skal bevares med fokus på bydelens historiske gatemiljø og dets egenart. 
Tiltak skal primært plasseres til gateliv, og ellers slik at strøkets grønne karakter med hager og stakittgjerder 
ivaretas.  
Nybygg og tilbygg skal i harmonere med den gamle hagebyens bebyggelsesstruktur, proporsjoner og 
bygningsmiljø. Maks tillatt 35 % BYA og 6 m gesims og mønehøyde på 3,5 meter over gesims. Opplett eller 
ark kan tillates med høyde lik mønehøyde i inntil 1/3 av takets bredde. 
Det tillates ikke etablert lavblokk eller blokkbebyggelse. Det tillates et moderne formspråk (arkitektur) der 
tiltaket på en god måte tilfører eller innordner seg ”hagebyens” karakter.  
Markparkering skal ikke oppta areal ut mot gaten foran hovedbygg. En bil foran garasje tillates 
Ref 1.6.3 om krav til utflytende gaterom. 

 

2.4.2 Område B3, Småhusmiljø mot Lystlunden (pbl § 11-9 nr 5) 

Innenfor boligområde B3 som sammenfaller med avgrensing av hensynssone for bevaring av kulturmiljø 
H570_3 gjelder følgende: 

Området skal bevares med fokus på områdets småhusmiljø som en grønn overgangssone fra urban 
sentrumsbebyggelse til Lystlunden.  
Tiltak skal plasseres og harmonere med strøkets karakter med grønne hager og vegetasjon. Bygg, hekk eller 
gjerder skal bidra til å definere gaterom og overgangen til park. 
Nybygg og tilbygg skal ha proporsjoner som harmonerer med bygningsmiljøet.  
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Tillatt grad av utnytting 40 % BYA og 9 m gesimshøyde. Opplett eller ark kan tillates med høyde lik 
mønehøyde i inntil 1/3 av takets bredde. 

Det tillates ikke etablert lavblokk eller blokkbebyggelse. Det tillates et moderne formspråk / arkitektur der 
tiltaket på en god måte tilfører eller ivaretar seg områdets karakter. Markparkering skal ikke oppta areal ut mot 
gaten. Trær, gjerder og beplantning skal inngå i utomhusplanen.  

  

2.4.3 Fortetting i småhusområder (pbl § 11-9 nr 5)  

Dersom grad av utnytting ikke er angitt i annen plan, skal maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) for 
utbyggingsprosjekter ikke overstige 35 % av tomt, inkludert garasje og boder. Antall parkeringsplasser i, ref pkt 
1.5.8, tas med i beregningen av BYA med 18 m2 pr plass.  

Fortetting på eksisterende boligtomter kan skje ved fradeling der tomtestørrelse og terrengform egner seg, og 
nye bygg lar seg innpasse på en god måte i forhold til eksisterende bebyggelsesstruktur. Både gjenværende og 
fradelte boligtomter skal være tilstrekkelig til å romme bolig, garasje og andre bygg. Både ny og gjenværende 
boligtomt skal ha tilfredsstillende leke og uteoppholdsarealer, ref kravene i pkt 1.5.7. Høyder og volum på nye 
bygg skal harmonere med skalaen i området og strøkets karakter. Bebyggelse og tiltak skal bidra til å definere 
gateløpet. 

Fradeling skal normalt ikke føre til at det oppstår tomter mindre enn 600 m2, ved spesielt gunstige tomteforhold ned 
til 500 m2. Definisjon av tomt er gitt i byggteknisk forskrift § 5.8. Bestemmelsen gjelder også for B2,B3 og B4, dersom 
forholdene nevnt over ikke er regulert for gjeldende felt. 

 
2.4.4 Sekundærleilighet i enebolig (pbl § 11-9 nr) 
I eneboliger i både regulerte og uregulerte områder kan det tillates en sekundærleilighet med bruksareal inntil 
80 m2. 

 
2.4.5 Næringsvirksomhet i bolig (pbl § 11-9 nr 5) 
I områder avsatt til boligbebyggelse, kan det uten søknad om tillatelse etableres lettere næringsvirksomhet på 
inntil 20 % av boligens bruksareal (BRA). Næringsvirksomhet kan etableres dersom dette ikke medfører 
vesentlig økt trafikk eller parkeringsbehov. Handel med dagligvarer og utvalgsvarer tillates ikke. 
Næringsvirksomheten må ikke belaste miljøet eller medføre annen ulempe for boligområdet. Garasjer tillates 
ikke tatt i bruk til næring. 

Med lettere næringsvirksomhet menes hjemmekontor, småskala tjenesteyting, mindre håndverksbedrifter og 
enmannsbedrifter og andre typer virksomhet som ikke genererer trafikk av store kjøretøy eller kundetrafikk i 
særlig grad. 

2.5. OFFENTLIGE BYROM 

 
2.5.2 Miljøgater Mg1 og Mg2 (pbl § 11-10 nr 2) 

I gateløpene merket med bestemmelsesområde Mg1 og Mg2 kan det etableres miljøprioritert gjennomkjøring 
med særskilt opparbeidelse som prioriterer gående og syklister, samt reduserer hastigheten på trafikken.  

De to gatene har ulike forutsetninger og skal utarbeides som to ulike prosjekt. Mg1 skal ha større grad av ”Shared 
space” og lavere fart enn Mg2 i Strandpromenaden. I Storgata skal det tilstrebes en løsning som gir mer plass til folk 
og økt bruk av gaterommet til opphold, salg, kafeer og liknende. Ref dokumenter: Del 2 «Bystrategi for Horten 
sentrum», Gehl 2014, Del3 Planbeskrivelse, Del 4 Handlingsprogram og Trafikkanalyse for Horten sentrum, 2014 
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22.5.3 Sykkelgate (pbl § 11-10 nr 2) 

Oregata fra Storgata til ”Ørnkrysset” kan defineres som prioritert sykkelgate, jfr. Trafikkanalyse for Horten sentrum 
2014, handlingsplan og planbeskrivelsen. Den skal ikke stenges for biltrafikk. 

2.6 PARKERING (pbl § 11-7 nr 2) 

På områder avsatt til parkering kan det bygges parkeringshus med minimum 3 etasjer (9 m) og maksimum 4 
etasjer (12 m).  Det må fokuseres på å gi parkeringshus en form og materialbruk som sikrer at det framstår på 
en tiltalende måte.  

2.7 FRIOMRÅDER, LYSTLUNDEN (pbl § 11-10 nr 1) 

Innenfor Lystlunden (område L) er det tillatt å etablere mindre servicebygg, skateanlegg og andre tiltak som 
bygger opp under Lystlunden som friområde og lekeområde. Lystlunden kan fungere som et uteområde for 
videregående skole og ha gode og belyste gang- og sykkelveger mellom sentrum og skolen. Det skal lages en 
helhetlig landskapsplan utarbeidet av fagkyndige som ser alle tiltakene i hele parken i sammenheng. For 
parkdelen skal landskapsplanen være styrende for trinnvis gjennomføring og behandles politisk.  

Parken skal møbleres for ulik bruk, aktivitet og årstider. Effektbelysning av trær, integrering av kunst og tilsvarende er 
ønskelig. Landskapsplanen skal vise beplantning og møblering og bestemme innhold og kvalitet. Den skal sikre 
økonomisk forutsigbarhet og en trinnvis utvikling. Byggetiltak i Lystlunden skal bidra til oppgradering av parken. Ref. 
Gehls bystrategi, skjøtselsplan for Lystlunden og politiske vedtak. Barn og unge skal spesielt høres ved etablering av 
tiltak for denne gruppen. 

3. BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL HENSYNSSONER 

3.1 Sone med særlig hensyn til bevaring av kulturmiljø og kulturminner (jf § 11-8 c) H570    

Innenfor sone med særlig hensyn til bevaring av kulturmiljø og kulturminner skal områdets historiske miljø -
karakter bevares, ref. bestemmelsene for delområdene B5 og B7. 

 

3.1.1 Hensynssone bevaring kulturmiljø, B5  

 Innenfor avgrensing av hensynssone for bevaring av kulturmiljø H570_1 gjelder følgende: 

Enkeltbyggene skal bevares med hagepreg og materialbruk. 
Nybygg og tilbygg skal i harmonere med eksisterende bygninger med hensyn til volum og plassering. Det 
tillates ikke etablert lavblokk eller blokkbebyggelse. Det tillates et moderne formspråk (arkitektur) der 
tiltaket på en god måte tilfører eller innordner seg områdets karakter.  
Markparkering skal ikke oppta areal ut mot gaten foran hovedbygg. En bil foran garasje tillates ref 1.6.3 om 
krav i forhold til utflytende gaterom. 

 

3.1.2 Hensynssone bevaring kulturmiljø, B7 Bekkegata 

Innenfor avgrensing av hensynssone for bevaring av kulturmiljø H570_1 gjelder følgende: 

Områdets bygningskarakter skal bevares med fokus på områdets historiske typologi med tilhørende 
detaljer. Tiltak skal primært plasseres til gateliv, og ellers slik at strøkets grønne karakter med hager 
ivaretas.  
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Nybygg og tilbygg skal i harmonere med eksisterende bebyggelse, proporsjoner og bygningsmiljø.   
Det tillates ikke etablert lavblokk eller blokkbebyggelse. Det tillates et moderne formspråk (arkitektur) der 
tiltaket på en god måte tilfører eller innordner seg områdets karakter.  
Markparkering skal ikke oppta areal ut mot gaten foran hovedbygg. En bil foran garasje tillates ref 1.6.3 om 
krav i forhold til utflytende gaterom. 

 

33.2 Sone med særlig hensyn til naturverdi (pbl § 11-8 c)  

Tiltak etter loven bør utformes og lokaliseres slik at dyr og planters livsbetingelser i minst mulig grad blir 
skadelidende. Virkningene av tiltaket bør kartlegges med bakgrunn i eksisterende kunnskap, herunder 
Artsdatabankens registreringer. Dersom tiltaket berører arealer som kan ha særlig verdi for det biologiske 
mangfoldet, leveområder for arter som inngår i Artsdatabankens rødliste eller naturtyper som inngår i 
Miljødirektoratets til en hver tid gjeldende liste over utvalgte naturtyper, bør virkningene av tiltaket for naturmiljøet 
utredes spesielt. 

3.3 Eksisterende planer 

Tidligere godkjente regulerings- og bebyggelsesplaner med bestemmelser skal fortsatt gjelde. Unntak fra dette 
er krav til uteoppholdsareal, lek og parkering (jf punkt 1.5.7 og 1.5.8) der kommunedelplanens bestemmelser 
gjelder foran reguleringsplanene under, med mindre ikke annet framgår av tabellen under. Der tilsvarende 
tema ikke er behandlet i reguleringsplanene, gjelder kommuneplanens bestemmelser. 

  Unntak i f.t. bestemmelsen over 

367 Indre havneby, områdereguleringsplan 13.05.2013 
Planen skal i sin helhet gjelde foran KDPS, 
med unntak av parkeringskrav  

127-3 Strandpromenaden del 1-7 (vedlegg) 08.11.1978   
127-2 Strandpromenaden del 1-7 (vedlegg) 08.11.1978   
127-1 Strandpromenaden del 1-7 (vedlegg) 08.11.1978   
226 Miljøpr. Gjennomkjøring rv. 19 06.05.1992   
266 Horten kjøpesenter 21.06.1999   
266 Horten kjøpesenter 23.05.2000   
270 Løkkegata 19/21  25.06.2001   
349 Horten Havn (Gjestehavna) 30.04.2012   

214 Braarudgården 17.04.1991 
 Kommunedelplanens best. § 2.3.1 går 
foran reguleringsplanen. 

292 Moloveien 1 15.03.2004   

306 Horten Torg/Kino 02.05.2005 
For torget skal KDPS gjelde foran 
reguleringsplanen 

309 Skippergata 16B og 18 31.10.2005   
233 Moloveien 7 15.03.1995   

243 
Oppst. Plass for fergene, samt park og 
gjestehavn 04.11.1996   

249 V.Braarudg, L. Weldingsg mm 02.06.1997   

318 
Skippergata 6, gbnr 125/62 / 
Videregående skole 19.06.2006   

140 Horten sentrum kv 1 10.01.2083   

139 Horten sentrum kv39 (hotell) 18.01.2083 
Byggegrense og formål fra KDPS gjelder 
foran reg. plan 

345 Vekterkvartalet 18.11.2007   
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347 Storgata 60 31.03.2008   
331 Torget 2,3 og 4 05.05.2008   
330 Storgata 1 - 3 14.12.2009   
257 Vestre Braarudgate 1 og 3 18.05.1998   
262 Nordre Enggate 14 15.12.1998   
257 Vestre Braarudgate 1 og 3 18.05.1998   
262 Nordre Enggate 14 15.12.1998   
221 Storgata 71 19.06.1991   
231 Storgata 55-59 07.12.1994   
337 Strandparken 3-5 16.06.2008 
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