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Planens hensikt 
Hensikten med planen er å legge til rette for en god utforming av byens møte med fjorden, en utvikling 
av Horten gjestehavn som en attraktiv møteplass og et utbyggingsområde for hotell, bolig og 
publikumsrettede funksjoner.  
 

§ 1 Avgrensing  
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 08.04.2019.  

   

§ 2 Arealformål og hensynssoner  
Området reguleres til:  

  

Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5 nr. 1)  

− Hotell og forretning, feltene H/F1 og H/F2 (1900)  

− Bolig og forretning, felt B/F (1801)  

− Bevertning, felt BE1 (1330)  

− Forretning/kontor/bevertning/tjenesteyting, felt FKT (1813)  

− Bevertning/kontor/tjenesteyting, felt NT (1824)  

− Kontor, felt K (1310)  

− Nærlekeplass, felt L1 (1610) og  

− Kvartalslekeplass, felt L2 (1610)  

− Felles uteoppholdsareal, felt L2 (1690)  

− Energianlegg – trafo, felt E (1510) 

− Renovasjonsanlegg, felt R (1550)  

  

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5 nr. 2)  

− Kjørevei, feltene KV1 - KV5 (2011)  

− Fortau (2012)  

− Sykkelfelt (2017)  

− Annen veggrunn - grøntareal (2019)  

− Kollektivholdeplass (2073)  

− Parkering, feltene P1 - P4 (2080)  

  

Grønnstruktur (pbl § 12-5 nr. 3)  

− Turveg – kyststi (3031)  

− Park, feltene PA1 - PA4 (3050)  

− Vegetasjonsskjerm (3060)  

− Lekeplass, felt L3 (1610)  

  

Bruk og vern av sjø og vassdrag (pbl § 12-5 nr. 6)  

− Ferdsel, felt FE (6100)  

− Småbåthavn, feltene S, S1 og S2 (6230)  

  

Hensynssoner (pbl § 12-6, jf § 11-8)  

− Sikringssoner - frisikt (H140)  

− Faresone - ras og skredfare (H310)  

− Særlig angitt hensynssone - bevaring kulturmiljø (H570)  

− Støy, rød sone (H210)  
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− Støy, gul sone (H220)  

− Sone med særlig krav til infrastruktur, kulvert (H410)  

 

Bestemmelsesområder (pbl § 12-7)  

  

§ 3 Fellesbestemmelser  

§ 3.1 Plassering (§ 12-7 nr. 2)  

Der ikke annet er vist, er byggegrensen lik formålsgrensen.  

  

§ 3.2 Utforming (§ 12-7 nr. 1)  

Kommunen kan kreve arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 3.  

  

Arealer utendørs skal gis en helhetlig og høy standard hva gjelder møblering, belegg, beplantning, lys 

og kunstnerisk utsmykking.  

  

Bebyggelsen som grenser mot PA2, PA3 og tursti skal både funksjonelt og gjennom sin arkitektur 

henvende seg til de offentlige rommene og utformes slik at de bidrar til en klar romlig avgrensning av 

byrommene.  

  

Bebyggelsen langs Strandpromenaden skal gis en utforming og et detaljeringsnivå som gir god 

sammenheng mellom ny og bevaringsverdig bebyggelse vest for Strandpromenaden.  

  

Takene skal behandles som del av tiltakets samlede arkitektoniske uttrykk.  

  

§ 3.3 Balkonger og utkraginger (§ 12-7 nr. 2)  

Utkraging av fasadeelementer (balkonger, karnapper, baldakiner og lignende) ut over formålsgrenser 

tillates ikke.  

  

§ 3.4 Arealbruk i 1. etasje (§ 12-7 nr. 2)  

Publikumsrettet virksomhet som bidrar til at det skapes aktivitet mot parkområdet og 

bryggepromenaden skal legges på bakkeplan eller 1. etasje. Adkomst til slik virksomhet skal legges til 

sentrale gater og plasser.  

Bestemmelsen er ikke til hinder for at det kan etableres hotellrom i 1. etasje innenfor byggeområder 

for hotellformål.  

  

§ 3.5 Felles uteoppholdsareal for boliger (§ 12-7 nr. 4)  

Krav til felles uteoppholdsareal for boliger er 10 m2 pr. boenhet. Kravet kan helt eller delvis dekkes 

med felles balkonger eller takterrasser.  

  

§ 3.6 Skilt (§ 12-7 nr. 1)  

a) Det tillates ikke bakgrunnsbelyste skilt eller gesimsbånd i området, kun indirekte belyste skilt. 

Det er søknadsplikt for skilt over 1 m2. Det bør benyttes løse bokstaver. Vinduer skal fremstå 

som vinduer, skilt, reklame eller folieringer tillates ikke.  

  

b) Markiser, skilt, installasjoner og innretninger i tilknytning til salg og servering langs fasadene 

skal være underordnet og tilpasset bygningens og nabobebyggelsens arkitektoniske 

utforming, proporsjoner, materialer og farger. Markiser, baldakiner og annen solavskjerming 

skal være enhetlig utformet over hele bygningen. Reklame på markiser er ikke tillatt, 

firmanavn og logo kan aksepteres i forkant om den ikke er dominerende.  

 

c) Master med reklameflagg og skilt tillates ikke. Følgende kan tillates uten krav om søknad og 

tillatelse etter plan- og bygningsloven:  

− Midlertidige stillasseil i byggeperioden med begrenset reklameflate.  
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− Midlertidige horisontale og vertikale bannere, vimpler og flagg (varighet inntil 

to måneder).  

 

§ 3.7 Renovasjon (§ 12-7 nr. 4)  

Renovasjonsløsninger skal være i tråd med kommunens renovasjonsregler. Plassering av 

renovasjonsløsninger skal vises i utomhusplanen.  

  

§ 3.8 Kulturminner (§ 12-7 nr. 6)  

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 framkalle fare for at 

dette kan skje, må arbeidene straks stanses og Vestfold fylkeskommune varsles umiddelbart. 

Ansvaret påhviler tiltakshaver og eller ansvarshavende leder på stedet.  

  

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. Tiltakshaver plikter å underrette 

den som skal utføre arbeidene om dette, men står også selv ansvarlig for at det blir overholdt.  

  

§ 3.9 Vann, avløp og overvann (§ 12-7 nr. 4)  

Overvann og takvann skal ha direkte avrenning til sjøen dersom ikke annet avtales med Horten 

kommune. 

Overvann fra vei skal føres via sandfang eller annen tilsvarende renseinnretning. Eksempelvis 

filtrering i vegetasjon og / eller sandfilter. 

  

§ 3.10 Støy (§ 12-7 nr. 3)  

a) Etablering av støyfølsomme bruksformål eller virksomhet som genererer støy kan bare skje i 

tråd med gjeldende støyretningslinje (T-1442). Støyretningslinja er bindende innenfor 

planområdet.  

  

b) Nærlek- og kvartalslekeplass samt fasade til stue og soverom skal ikke utsettes for støy over 

55 dB Lden fra veitrafikk eller støy med impulslyd over 50 dB Lden fra industri og havn.  

  

c) Innenfor planområdets byggeområder tillates ikke virksomheter som skaper støy over 55 dB 

Lden på boligers uteoppholdsareal, nærlekeplasser, kvartalslekeplasser og fasader til 

støyfølsomme rom.  

  

d) I anleggsperioden skal kapittel 4 i T-1442 legges til grunn for arbeidet med de kravene til 

støygrenser som er satt for arbeider knyttet til langvarig arbeid.  

 

 

§ 3.11 Parkering (§ 12-7 nr. 7)  

Der ikke annet er bestemt for de enkelte parkeringsarealene gjelder følgende: 

Parkering skal opparbeides med 1 plass pr. 100 m2-BRA bolig. 

For kontor: maks 0,5 plass pr. 100 m2-BRA.  

For forretning, bevertning og annen tjenesteyting: maks 1 plass pr. 100 m2-BRA. 

Parkering for hotellformål er maksimum 0,2 plass pr. hotellrom.  

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

Av antall beregnede parkeringsplasser skal minst 5 % være utformet med tilstrekkelig størrelse og 

høyde og være reservert for bevegelseshemmede.  

I tilknytning til innganger, parkeringsarealer og utomhusarealer skal det avsettes nødvendig plass for 

sykkelparkering etter følgende minimumskrav:  

− For boliger kreves minimum 2 sykkelplasser pr. 100 m2-BRA.  
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− For nærings- og forretningsareal kreves minimum 1 sykkelparkeringsplass pr. 100 m2-BRA. 

All sykkelparkering for boliger skal ha overbygg. 

  

§ 3.12 Kotehøyde, gulv 1. etasje (§ 12-7 nr. 2)  

Bebyggelse med gulvnivå lavere enn kote 2,5 må utformes med egnede sikringstiltak mot springflo og 

uvanlig høy sjøgang.  

   

§ 3.13 Universell utforming (§ 12-7 nr. 4)  

Alle by - og gaterom og utendørs anlegg skal utformes etter prinsippet om universell utforming, slik at 

de kan brukes av alle mennesker på en likeverdig måte.  

  

§ 3.14 Energi (§ 12-7 nr. 8)  

Alle nye bygninger skal ha vannbåren varme, og tilknyttes fjernvarme- og fjernkjøleanlegg når dette er 

utbygd. Kravet gjelder også ved hovedombygging.  

  

§ 3.15 Lokalklima (§ 12-7 nr. 4)  

Ved prosjektering av bebyggelse og anlegg skal det tas hensyn til lokalklima, herunder luftmiljø og 

utlufting, vindhastighet, kastevind og andre lokalklimatiske forhold. For alle tiltak skal virkninger på og 

innvirkning fra lokalklima utredes og dokumenteres.  

  

§ 3.16   Anleggsperioden (§ 12-7 nr. 4)  

a) Atkomster til utbyggingsområder som er etablert eller under etablering i henhold til denne 

planen, skal opprettholdes ved de ulike utbyggingsfasene. Under anleggsvirksomheten skal 

det gjennomføres tiltak som sikrer god og trygg framkommelighet for fotgjengere og syklister. 

Framkommeligheten for kollektivtrafikken skal sikres. 

b) Eksisterende trær skal sikres i anleggsperioden.  

 

§ 4 Dokumentasjonskrav  

§ 4.1 Utomhusplan (§ 12-7 nr. 1)  

Utomhusplan for planområdet skal utarbeides for alle offentlige rom, jf. bestemmelsene § 5 bokstav a). 

Utomhusplanen skal påføres koter og vise:  

  

• eiendomsgrenser  

• bygningers plassering, etasjeantall, høyder og takform  

• eksisterende og framtidig terreng og vegetasjon samt type vegetasjon  

• gang- og kjøreareal 

• parkering og renovasjon  

• eventuelle støyskjermer  

• nær- og kvartalslekeplasser  

• arealer for uteopphold  

• tilrettelegging for lek  

• materialbruk på bakken og inventar i uterommene,  

• innredning av uterommene  

• snøopplag  

• ledelinjer  

• utforming av alle sjøfronter og kaier.  

Medvirkning fra brukergrupper skal bidra til utformingen.  

a) Utearealene skal være universelt utformet.  
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b) Det skal tilrettelegges for uformelle møteplasser med mulighet for varierte opplevelser for alle 

aldersgrupper. Det skal legges vekt på kvalitet med hensyn på både utforming og 

materialenes varighet. Kommunens estetiske veileder skal følges.  

  

c) Atkomstsonen i forlengelsen av Apotekergata skal være åpen og inkluderende.  

  

d) Utomhusplanen skal omfatte en lysplan. Lyssettingen skal ta hensyn til områdets funksjon 

som gjestehavn og rekreasjonsområde. Belysningen skal være blendingsfri med lavt 

energiforbruk i både offentlige (og private utendørs felle)arealer.  

  

§ 4.2 Miljøhensyn (§ 12-7 nr. 4)  

Bebyggelsen skal oppføres i materialer som har god bestandighet. Gode miljøegenskaper skal velges 

og dokumenteres ved EPD livsløpsanalyse (environmental product declaration).  

  

§ 4.3 Konsekvenser for lokalklimaet (§ 12-7 nr. 4)  

Konsekvenser for lokalklimaet skal følge innsendelse av første søknad om rammetillatelse, jf.  

bestemmelse § 3.15.  

  

§ 4.4 Estetisk redegjørelse (§ 12-7 nr. 1)  

Søknad om rammetillatelse skal være vedlagt en estetisk redegjørelse i tekst. Det skal være en enkel 

beskrivelse av fagkyndig som redegjør for visuelle kvaliteter og arkitektonisk utforming. Beskrivelsen 

skal omhandle følgende tema:  

  

Kort redegjørelse om eksisterende situasjon:  

• Strøkets karakter og omkringliggende eksisterende bebyggelse med hensyn til volum, form, 

farger og karakter.  

  

Kort redegjørelse for ny situasjon:  

 Volum og høyder. 

 Takform. 

 Proporsjoner.  

 Farge- og materialbruk.  

 Utforming av fasader.  

 Detaljering.   

 

§ 5 Rekkefølgebestemmelser (§ 12-7 nr. 10)  
a) Seinest sammen med søknad om rammetillatelse skal det foreligge en utomhusplan, jf. 

bestemmelsene § 4.1.  

  

b) Før det gis igangsettingstillatelse innenfor planområdet skal det foreligge geotekniske 

undersøkelser, jf. bestemmelse § 11.4. 

  

c) Boligbebyggelse kan ikke oppføres før det kan dokumenteres at fasader mot støyfølsomme 

rom ikke utsettes for støy over grenseverdien på 55 dB Lden. Boligbebyggelse kan heller ikke 

oppføres før det dokumenteres at nærlek- og kvartalslekeplasser til boliger ikke utsettes for 
støy over grenseverdien for gul sone, 55 dB Lden.  

  

d) Før midlertidig brukstillatelse gis for HF/1, HF/2 og B/F må kvartalslekeplassen og 

parkarealene PA1 - PA5 samt turstien være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent 

utomhusplan.  
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e) Rundkjøring i KV1, sykkelsti og fortau langs KV1 samt fortau langs Rustadbrygga og 

trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter i hele planområdet må være ferdigstilt før 

brukstillatelse gis innenfor planområdet.  

  

f) Sammen med søknad om rammetillatelse skal konsekvenser for lokalklimaet utredes, jf. 

bestemmelse § 3.15.  

  

g) Igangsettingstillatelse til tiltak kan ikke gis før tiltaksplanen for forurenset grunn er behandlet.  

  

h) Dersom parkering for H/F1 og H/F2 skal anlegges utenfor planområdet, jf § 7.1.2 a) og 7.2.2 

c), må parkeringsanlegget være gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest og eventuelt 

bruksrett være sikret ved tinglysing før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for H/F1 og 

H/F2 kan gis.  

  

i) Seinest ved søknad om rammetillatelse skal det være avklart med nettselskapet hvordan 

nettanlegget skal utformes og hvor anleggene skal plasseres.  

 

j) Før det gis midlertidig brukstillatelse til bygg innenfor felt FKT må park PA3, kvartalslekeplass 

L2 og KV2 inkludert areal for parkering og varelevering ved BE1 og FKT være ferdigstilt. 

 

 

§ 6 Fellesbestemmelser for byggeområdene  
  

§ 6.1 Forretningsareal utnyttelse (§ 12-7 nr. 1)  

Forretningsareal tillates bare anlagt i første etasje. 

Det kan etableres inntil 1 250 m2-BRA forretningsareal innenfor H/F1, H/F2 og B/F.  

Maksimalt bruksareal på det enkelte felt er 500 m2-BRA.  

Det kan etableres inntil 1000 m2-BRA forretningsareal innenfor FKT. 

 

 

§ 7 Bestemmelser for byggeområdene  

§ 7.1 Hotell og forretning H/F1  

 

§ 7.1.1 Utforming H/F1 (§ 12-7 nr. 1)   

a) Maksimal tillatt utnyttelse er BRA = 8000 m2.  

Maksimum 9 hotellrom kan etableres i 1. etasje.  

  

b) Maksimal gesimshøyde er kote +7,5 og kote +17,5 som vist med byggegrenser på plankartet.  

  

c) Ventilasjonsrom og trappehus med tilkomst til tak tillates med en høyde på inntil  4 m. over 

tillatt maksimal gesimshøyde og med et areal på inntil 350 m2 BRA.  Tekniske føringsveier på 

tak og overbygg for heissjakter tillates med høyde inntil 1,5 m. over tillatt maksimal 

gesimshøyde og med et areal på inntil 210 m2.   

  

d) Fasadene skal uttrykke byggets funksjoner og plassering. Inngangsplanet skal ha et 

transparent og åpent preg hvor forholdet mellom inngang/lobbyområde/restaurant og havnen 

sikres gjennom større glasspartier. Fasadene skal brytes opp ved at et lavere 1. etasjes bygg 

trekkes ut fra hovedformen mot havnen og at det på adkomstsiden arronderes lavere volum 

mot adkomstveien.  

  

§ 7.1.2 Parkering H/F1 (§ 12-7 nr. 7)  

a) Parkering tilknyttet H/F1 tillates etablert utenfor planområdet innenfor en avstand på 300 

meter fra hotellet. Parkering utenfor planområdet må tinglyses.  
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Parkeringsløsningen skal godkjennes av Statens vegvesen hvis den etableres på motsatt side 

av Strandpromenaden.   

Kravet til parkeringsplasser for bevegelseshemmede skal løses på bakkeplan innenfor felt 

H/F1.  

  

b) Sykkelparkeringsplasser tillates anlagt på fortauet mot sørfasaden av feltet.  

 

§ 7.2 Hotell og forretning H/F2  

 
§ 7.2.1 Utforming H/F2 (§ 12-7 nr. 1)   

a) Maksimal tillatt utnyttelse er BRA = 4 600 m2 (eksisterende 800 m2).  

  

b) Maksimal byggehøyde kote + 16.  

  

c) Takoppbygg for heiser og trapper kan tillates med høyde inntil 1,5 meter over tillatt maksimale 

gesimshøyde inntil maksimalt 50 m2.  

  

d) Der ikke annet er vist skal bebyggelsen legges i formålsgrensen.  

  

e) Ny bebyggelse skal utformes slik at eksisterende og ny bygning fremstår med et enhetlig 

uttrykk.  

  

f) Fasaden til parkeringsplanet i 1. etasje skal mot Strandpromenaden utføres som en 

transparent skjerm som slipper inn lys og luft til parkeringsarealet, men visuelt fremstår som et 

fasadesjikt av bestandig materialer med god kvalitet, integrert i byggevolumet som helhet.  

   

§ 7.2.2 Parkering H/F2 (§ 12-7 nr. 7)  

a) Parkeringsplass for personbiler kan innpasses i bebyggelsens 1. etasje mot 

Strandpromenaden. Atkomst til parkeringsplassen er ikke tillatt for større biler enn personbiler.  

  

b) Sykkelparkeringsplasser skal anlegges innenfor byggeområdet mot sør og mot nord.  

  

c) I tillegg til parkeringsplanet i 1. etasje kan parkering under terreng eller i parkeringshus, men 

ikke flateparkering på bakkeplan, eventuelt tillates utenfor planområdet innenfor en avstand på 

300 meter fra hotellet. Parkering utenfor planområdet må tinglyses. Parkeringsløsningen skal 

godkjennes av Statens vegvesen hvis den etableres på motsatt side av Strandpromenaden.  

   

§ 7.3 Boliger og forretning B/F  

Byggeområde B/F kan ikke bebygges før et nytt forslag til bestemmelser, byggegrenser, høyder, 

volum og innhold i B/F er lagt fram til ny politisk behandling.  

  

§ 7.4 Bevertning (BE1)  

 
§ 7.4.1 Utforming (BE1) (§ 12-7 nr. 1)   

a) Maksimal tillatt utnyttelse er BRA = 1 500 m2 (eksisterende).  

b) Maksimal byggehøyde kote + 11,5.  

   

§ 7.4.2 Parkering (BE1) (§ 12-7 nr. 7)  

Sykkelparkering for BE1 og for besøkende til gjestehavnen skal anlegges innenfor PA1 og PA4.  
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§ 7.5 Forretning / kontor / bevertning / tjenesteyting (FKT)  

 

§ 7.5.1 Utforming (FKT) (§ 12-7 nr. 1)   

Innenfor området tillates etablert bygg for forretning, kontor, bevertning og tjenesteyting. 

1. etasje skal forbeholdes publikumsrettet virksomhet innenfor formålene forretning, bevertning og 

tjenesteyting. Det tillates etablert kjeller for tekniske rom, lager og liknende funksjoner. 

  

Utnyttelsesgrad: 

Tillat grad av utnytting er 78 %-BYA. 

Tillatt grad av utnytting er 4500 m2-BRA, hvorav 1000 m2-BRA forretning. 

Bruksareal helt eller delvis under terreng skal ikke medregnes i grad av utnytting. 

 

Byggehøyder, utforming og materialbruk: 

Byggehøyde innenfor området er delt inn i tre soner som vist på plankartet med byggegrenser.  

Høyeste gesims innenfor sone 1 skal ikke overstige kote +22,7.  

Høyeste gesims innenfor sone 2 skal ikke overstige kote +21,0. 

Høyeste gesims innenfor sone 3 skal ikke overstige kote +20,0. 

 

Bebyggelsen skal utformes med takflater som skråner med fall mot syd.   

Gesimslinje på fasaden mot Tollbugata skal falle mot sydøst. 

Gesimslinje på fasaden mot Strandpromenaden skal falle mot sydvest. 

Takvinkel skal ligge mellom 14 og 17 grader.  

 

Bebyggelsen innenfor sone 1 og sone 2 forbindes med et mellombygg i sone 3.  

Innenfor sone 3 skal det være en åpen gangpassasje på gateplan mellom Strandpromenaden og park 

PA3 som skal fremstå som en tydelig portal til havneområdet. 

 

Mellombygget skal ha minimum 4,0 meter fri høyde til underliggende gangpassasje. 

Gangpassasjen skal ha minimum bredde på 9,5 meter. 

Det tillates ikke å lukke gangpassasjen med port, dører eller liknende.  

 

Ytterveggene i mellombygget og minimum 50 % av ytterveggene i 1. etasje skal ha transparent 

materiale. Resterende yttervegger skal ha treverk som fasademateriale. 

Det tillates ikke reflekterende materialer. 

 

§ 7.5.2 Parkering (FKT) (§ 12-7 nr. 7)  

Sykkelparkering for FKT skal ligge på PA3.  

 

§ 7.6 Bevertning / kontor / tjenesteyting (NT)  

§ 7.6.1 Utforming (NT) (§ 12-7 nr. 1)   

Innenfor området tillates etablert bygg for bevertning og tjenesteyting samt kontor. 

Tillatt grad av utnytting er 590 m2-BRA. 

Maksimum byggehøyde innenfor området er delt inn i to soner som vist på plankartet med 

byggegrenser.  

Maksimal byggehøyde innenfor sone 1 skal ikke overstige kote +12,5.  

Maksimal byggehøyde innenfor sone 2 skal ikke overstige kote +8,0. 

 

§ 7.6.2 Parkering (NT) (§ 12-7 nr. 7)  

Sykkelparkering for NT skal ligge på PA3.  

  

§ 7.7 Kontor (K)  

 
§ 7.7.1 Utforming (K) (§ 12-7 nr. 1)   

a) Maksimal tillatt utnyttelse er BRA = 680 m2 (eksisterende).  
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b) Maksimal byggehøyde er kote + 14,5.  

  

§ 7.7.2 Parkering (K) (§ 12-7 nr. 7)  

Sykkelparkering for K skal anlegges innenfor område PA3 som vist på utomhusplanen.  

   

§ 7.8 Kvartalslekeplass og uteoppholdsareal (L2)  

 
§ 7.8.1 Krav til opparbeiding og tilrettelegging (L2) (§ 12-7 nr. 4)   

Området skal være åpent for alle. Området skal opparbeides som urban park og tilrettelegges som 

uteoppholdsareal for barn- og unge i henhold til kvalitetskravene i utfyllende bestemmelser til 

kommuneplanens arealdel og byggforskserien faktablad 381.301 Lekeplasser.  

Området skal også fungere som uteoppholdsareal.  

Området skal utformes som et åpent sted preget av lys og luft som inviterer til ulike aktiviteter og lune 

møte- og oppholdsplasser med benker og bord.  

   

§ 7.9 Energianlegg – trafo (E)  

Innenfor området kan det plasseres transformator.  

 

§ 7.10 Renovasjonsanlegg (R)  

Innenfor området kan det plasseres renovasjonsanlegg i form av nedgravde kontainere.  

  

§ 8 Samferdsel og teknisk infrastruktur (pbl §12-5 nr. 7)  
a) De offentlige trafikkområdene omfatter KV1- KV5, fortau, sykkelfelt, annen veggrunn, 

kollektivholdeplass og parkeringsplassene P1 og P4. De øvrige trafikkområdene er private.  

Innenfor parkeringsareal P3 kan det avsettes inntil 9 parkeringsplasser for felt K. 

  

b) Det tillates varelevering til H/F1 via FT og KV3. Varelevering til H/F2 tillates via KV3. 

Vareleveringen kan skje alle dager i tidsrommet mellom kl. 05.00 og kl. 10.00.  

  

c) Atkomst for personbiler til parkeringsplass i 1. etasje av B/F og H/F2 skjer direkte fra KV1 
(Strandpromenaden) som vist med pil i plankartet. Varetransport er ikke tillatt via KV1.  

  

d) I tilknytning til P2, P3 og P4 skal det plantes trær eller busker som skal virke skjermende mot 

omgivelsene.  

  

e) I rabatten langs Strandpromenaden skal det plantes oppstammede løvtrær.  

 

f) Bevaring av trær (F) (§12-7 nr. 6) 

Vegetasjon avmerket på kartet skal bevares.  

 

§ 9 Grønnstruktur  

§ 9.1 Turveg – kyststi (§ 12-7 nr. 4)  

Det skal tilrettelegges for en sammenhengende turvei med minimum opparbeidet bredde på 4 m 

gjennom området. Turveien skal gå fra PA1 i sør, på sjøsiden av HF1, via PA2 og langs sjøsiden av 

L2 for så å forbindes med Tollbugata. Turvei skal opparbeides som offentlig strandpromenade.  

  

§ 9.2 Park (PA1-PA4) (§ 12-7 nr. 4)  

Parkene PA1 - PA4 skal være åpne for alle. Parkene, plasser og kyststi skal utformes med bestandige 

materialer og med universell utforming. Trær som eventuelt må fjernes skal erstattes. Trær med 

misteltein kan ikke fjernes uten tillatelse fra vernemyndigheten.  
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PA1  

PA1 skal utformes slik at den innbyr til ferdsel for allmennheten og slik at den ikke oppfattes som 

hotellets private eiendom.  

  

PA2  

Uteservering kan tillates innenfor PA2 etter søknad om byggetillatelse. 
Åpen passasje på 15 meter skal sikres gjennom området.  

PA3  

Midlertidige boder og installasjoner med publikumsrettete funksjoner kan tillates etter søknad om 

byggetillatelse. 

Uteservering kan tillates innenfor PA3. 

Vegetasjon avmerket på kartet innenfor PA3 skal bevares. 

 

PA4  

I PA4 opprettholdes eksisterende mindre bygninger eller installasjoner som ansees nødvendig som 

service for gjestehavnen. Maksimal tillatt utnyttelse er BRA = 80 m2.  

Maksimal byggehøyde er kote + 6,5.  

 

§ 9.3 Vegetasjonsskjerm (VS) (§12-7 nr 4)  

Vegetasjonsskjerm (VS) skal være av en høyde og tetthet som virker skjermende for innsyn mot 
industrihavna. Skjermen bør ha minimum 3 meters høyde og skal bestå av planter som er grønne hele 
året, eller har tett med grener.  

  

§ 9.4 Lekeplass (L3)  

§ 9.4.1 Krav til opparbeiding og tilrettelegging (L3) (§ 12-7 nr. 4)   

Området skal være tilgjengelige for alle. Området skal opparbeides som urban park og tilrettelegges 

som uteoppholdsareal for barn- og unge i henhold til kvalitetskravene i utfyllende bestemmelser til 

kommuneplanens arealdel og byggforskserien faktablad 381.301 Lekeplasser.  

  

§ 9.4.2 Bevaring av trær (L3) (§ 12-7 nr. 4)  

Vegetasjon avmerket på kartet skal bevares. Øvrig vegetasjon skal bevares så langt det er mulig.  

   

§ 10 Bruk og vern av sjø og vassdrag  

§ 10.1 Småbåthavn (S1-S2) (§ 12-7 nr. 4)  

Innenfor småbåthavn S1 skal det anlegges en sammenhengende, allment tilgjengelig 

havnepromenade langs hele kaikanten, med minimum bredde 2 meter.  

  

Innenfor småbåthavn S2 skal det anlegges mottak av septik fra fritidsbåter. Anlegg for salg av drivstoff 

tillates.  

  

§ 10.2 Småbåthavn S (§ 12-7 nr. 4)  

Området småbåthavn S tilrettelegges for gjestehavn, det tillates ikke faste båtplasser i området. 
Flytebryggene kan justeres. Hotellene kan disponere plasser etter avtale med Horten 
Havnevesen.  
  

§ 11 Hensynssoner  

§ 11.1 Sikringssoner – frisikt (§ 12-6, jf § 11-8 bokstav a)  

H140_  

Innenfor frisiktsonen tillates ikke etablert vegetasjon eller tette gjerder som hindrer fri sikt i en høyde 

av 0,5 meter over tilstøtende veiers planum. Oppstammede trær tillates.  
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§ 11.2 Støysone  - rød sone (§ 12-6, jf § 11-8 bokstav a)  

H210_  

a) Rød støysone er sone med støy over 65 dB Lden fra veitrafikk, havn og industri og støy med 

impulslyd over 60 dB Lden fra havn og industri.  

  

b) Innenfor rød støysone tillates ikke etablert fasade til stue og soverom i boliger. Boliger tillates 

ikke etablert i rød støysone uten at kravet i teknisk forskrift til innendørs støynivå er tilfredsstilt.  

  

c) Nærlek- og kvartalslekeplass samt privat og felles uteoppholdsareal for boliger tillates ikke 

etablert innenfor rød støysone.  

  

§ 11.3 Støysone  - gul sone (§ 12-6, jf § 11-8 bokstav a)  

H220_  

a) Gul støysone er sone med støy over 55 dB Lden fra veitrafikk, havn og industri og støy med 

impulslyd over 50 dB Lden fra havn og industri.  

  

b) Innenfor gul støysone tillates ikke etablert fasade til stue og soverom i boliger.  

  

c) Nærlek- og kvartalslekeplass samt privat og felles uteoppholdsareal for boliger tillates ikke 

etablert innenfor gul støysone. 

 

§ 11.4 Faresoner - ras og skredfare (§ 12-6, jf § 11-8 bokstav a)  

H310_  

Alle tiltak som kan påvirke stabilitetsforholdene må vurderes spesielt, og sikkerhet skal dokumenteres 

iht. NVE retningslinjer 2/2011 "Flaum og skredfare i arealplanar" og vedlegg 1 "Vurdering av 

områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper".  

  

Det er utført innledende vurderinger av skredfaren og det er konkludert med at det er behov for 

stabilitetsforbedrende tiltak før utbygging. Det vises til rapport 5112866-1  

"Reguleringsplan for Horten havn. Geotekniske stabilitetsvurderinger" fra Norconsult AS. Supplerende 

grunnundersøkelser og detaljprosjektering av stabilitetsforbedrende tiltak må utføres før søknad om 

rammetillatelse. Prosjekteringen skal også omfatte en plan for geoteknisk oppfølging i byggefasen. 

Stabilitetsforbedrende tiltak, som for eksempel motfyllinger og masseutskifting med lette fyllmasser, 

skal utføres før oppstart av øvrige anleggsarbeider.  

  

Det må utføres stabilitetsforbedrende tiltak også utenfor planområdet som vist i 5112866-1 

"Reguleringsplan for Horten havn. Geotekniske stabilitetsvurderinger" fra Norconsult AS. Det skal 

dokumenteres at tilstrekkelig sikkerhet er oppnådd før oppstart av øvrige  

anleggsarbeider. Dokumentasjonen skal jamfør byggesaksforskriftens § 14.3, kontrolleres av 3. part.  

 

Det skal foreligge geoteknisk vurdering av grave- og fundamenteringsløsninger for bygg innenfor felt 

FKT ved rammesøknad.  

Alle grave- og fundamenteringsarbeider innenfor felt FKT må detaljprosjekteres av geoteknisk 

sakkyndig. Dokumentasjon skal foreligge senest ved igangsettingstillatelse. 

  

§ 11.5 Sone med særlig hensyn bevaring kulturmiljø (§ 12-6, jf § 11-8 bokstav c)  

H570_  

Fasaden til eksisterende bygning skal bevares. Ny inngang/tilbygg mot sør tillates. Tilbygg skal 

underordne seg eksisterende bygning i volum.  
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§ 11. 6 Hensynssone infrastruktur (§ 12-6, jf § 11-8 bokstav b)  

H410_  

Horten kommune skal ha rett til å fornye, drifte og vedlikeholde trase for overvann og kloakk gjennom 

området. Det skal ikke bygges nærmere enn 4 meter fra traseen.  

 

§ 12 Bestemmelser for bestemmelsesområder  
  

§ 12. 1 Område hvor det tillates utkraging (#1)    

Bygg innenfor H/F1 tillates kraget ut over byggegrense for 1. etasje (kote 7,5) og felt PA2 og TV som 

vist avgrenset med bestemmelsesområde på plankartet. Det skal være fri høyde på min. 4 m. mellom 

terreng og utkraging.  

  

§ 12. 2 Område hvor det tillates varetransport og kjøring med renovasjonskjøretøy (#2)    

Kjøring i forbindelse med varelevering til NT og kjøring med renovasjonskjøretøy til NT og R tillates 

kun innenfor bestemmelsesområde #2. Innkjøring skal skje fra Tollbugata med utkjøring ved 

Rustadbrygga, KV3. 

 

Inntil regulert løsning for KV3 og PA2 blir gjennomført på eksisterende parkeringsareal kan trafikk på 

#2 benytte dagens utkjøring fra Rustadbrygga. 
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