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1 Innledning 
Horten kommune, inviterer eiendomsutviklere til å komme med forslag til hvordan 
Prestegata 1 og 3, gnr./bnr. 128/231 og 128/351 kan utvikles.  
 
Konseptkonkurransen lyses ut i følgende medier: 

• Finn.no 
• Gjengangeren 
• Horten kommunes hjemmeside 
• Facebook 
• Tønsbergs Blad 

2. Eiendomsinformasjon 
2.1 Konkurranseområdet 
Området som omfattes av konkurransen er Prestegata 1, gnr./bnr. 128/231, og 
Prestegata 3, gnr./bnr. 128/351.  

 
 

• Prestegata 1 er en eiendom på ca. 800 kvm, der det er etablert midlertidige 
brakker som skal flyttes til Storgata 37 i løpet av 2020.  
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• Prestegata 3 er en tomt på ca. 1 dekar, bebygd med en enebolig og et uthus. 
Eneboligen er registrert i SEFRAK-registeret (landsdekkende register over eldre 
bygninger), men er ikke fredet. 

 
2.2 Eksisterende detaljregulering 
 
Det foreligger en detaljregulering for Prestegata 1 og 3, jf. utklipp av plankartet 
nedenfor. I reguleringsbestemmelsene til «reguleringsplan for Prestegata 1-3» § 1.1 er 
følgende spesifisert: «Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for boliger 
for voksne mennesker med behov for tilsyn. Alle bygninger og hele anlegget innenfor 
plangrensen skal brukes til planens formål. Dersom planområdet ønskes brukt til andre 
formål, må det omreguleres». Alternativt kan det søkes dispensasjon fra gjeldende 
reguleringsplan. 
 
Hele detaljreguleringen kan hentes på Horten kommunes hjemmesider. 
 
 

  
Utklipp fra gjeldende reguleringsplan. 
 
 
Kjøper av eiendommen kan enten gå videre med eksisterende plan eller utarbeide en ny 
reguleringsplan.  
 
Erverv av eiendommen er kjøpers risiko og det understrekes at dette kun er en 
konkurranse om en idé, og ikke noen forhåndsgodkjenning av planer og tegninger. 
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2.3 Gjeldende kommunedelplan 
 

 
Utklipp fra kommunedelplan for sentrum i Horten kommune 

 
Dersom det er ønskelig å omregulere dagens område, må utvikler i utgangspunktet 
forholde seg til kommunedelplanen for sentrum i Horten kommune. 
 
Hele kommunedelplanen kan hentes på Horten kommunes hjemmesider. 
 
2.4 Heftelser 
Eiendommen selges som den er med de heftelser som er tinglyst på eiendommen. Se 
vedlegg 2 for grunnboksutskrift for Prestegata 1 og 3. Horten kommune oppfordrer 
utvikler til karlegging av heftelser. Horten kommune er ikke kjent med heftelser ut over 
det som fremkommer av vedlagte grunnboksutskrifter. Horten kommune har ikke 
sjekket heftelser mot Digitalarkivet. 

3. Kvalifiseringskrav 
Horten kommune stiller følgende kvalifiseringskrav til utvikler: 

• Forpliktende fremdriftsplan inntas i kontrakten  
• Det må dokumenteres for økonomisk gjennomføringsevne 
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4. Horten kommune og kommunestyrevedtak 
 
Den 12.02.19 i sak 008/19 «Prestegata 1-3, 128/231 og 128/351 – salg av eiendom – 
premisser for salg» fattet Kommunestyret følgende vedtak: 
 

 
 
Konseptforslagene bør om mulig ivareta vedtaket, men vedtaksteksten kan være 
gjenstand for forhandlinger. Endelig resultat må godkjennes politisk. Kjøpekontrakten 
legges frem for politisk behandling.  
 

5. Konkurransens mål  
 
Hovedmålet i kommunedelplanen for Horten sentrum er å legge til rette for et levende 
sentrum. Fra et byutviklingsperspektiv er det således ønskelig at boligveksten 
lokaliseres i eller nær sentrum, og derfor ønsker man fra politisk nivå å bosette unge 
mennesker sentrumsnært. 
 
#Horten love er et samarbeid mellom Horten næringsforum og Horten kommune. Målet 
er å bygge stolthet blant innbyggerne, øke befolkningsveksten og interessen for Horten 
som besøks sted og ikke minst bosted. 
 
Kulturkvartalet 
Horten kommune eier og drifter «Kulturkvartalet» som ligger i nabolaget. 
Kulturkvartalet er en arena for alle mennesker i Horten med vekt på uorganisert 
kulturell aktivitet. 

6. Evaluering- og tildelingskriterier 
Evaluering av konseptforslagene vil bli gjennomført av arbeidsgruppen. Følgende 
kriterier og vekting legges til grunn: 
 

Tildelingskriterier Vekting i % 
Kvaliteter i bymiljø 30 % 
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Synergier med Kulturkvartalet 10 % 
Bevaring av eksisterende hus 10 % 
Potensiale for næring og bolig 20 % 
Pris for eiendommene 30 % 

 
Hvert kriterium, eventuelt delkriterium, vil bli gitt en karakter (0-10) som siden vektes 
og summeres i en totalkarakter for hver enkelte tilbyder. 
 
Normalisering av oppnådd score: 
Dersom evaluering viser at ingen har oppnådd karakteren 10 på et eller flere kriterier, 
vil oppnådd score bli normalisert. Normaliseringen utføres i henhold til DIFIs anbefaling 
etter følgende formel: 
 
(10 / beste score) * oppnådd score = normalisert score. 
 
Kriteriene i 6.1 til 6.4 evalueres forholdmessig der det/de beste tilbudet/ene vil få 
karakteren 10. De øvrige tilbudene blir vurdert opp mot dette. 
 
Scoren på kriteriet pris vil bli beregnet etter forholdsmetoden: Tilbud / Beste tilbud * 10 = 
Score. 
 
6.1 Kvaliteter i bymiljø 
Evalueringskriteriet «kvaliteter i bymiljø» har følgende underkriterier: 

• Mål om en mer levende by, herunder etablering av billige boliger for unge 
førstegangsetablerere og eventuelt studenter. 

• Hvordan vil etableringen av boliger bidra til kombinasjon av bolig og annen 
virksomhet som bygger oppunder hovedmålsettingen for et levende sentrum. 
 

6.2 Synergi  
• Synergier med kulturkvartalet, herunder hvordan kan boligetablering og annen 

aktivitet bygge oppunder satsningen på kulturkvartalet som et kulturelt 
maktsentrum i Horten. 
 

6.3 Bevaring av eksisterende hus 
Politisk nivå i Horten kommune ønsker om mulig å bevare eksisterende hus i Prestegata 
3. Tilbyder som bidrar til dette vil kunne få en høyere poengscore ved å synliggjøre en 
løsning som ivaretar dette. 
 
6.4 Potensiale for næring, bolig og bærekraft 
Kombinasjoner av løsninger for boliger til unge mennesker av utleie og egeneide boliger 
vil bli premiert. Næringsaktivitet som bygger oppunder at unge finner boligmassen 
interessant å bosette seg i vil også bli vektlagt. 
 
Miljø og bærekraft i byggeprosjektet vil bli premiert. 
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6.5 Pris 
Pris vektlegges med 30%. 
 

7. Konkurransens organisering og gjennomføring 
 
7.1 Innlevering og frister 
Sted: Leveres på servicetorget på Rådhuset i Horten eller sendes på e-post til 
postmottak@horten.kommune.no 
 
Leveringsfrist for konseptkonkurransen: 01.09.2020. 
 
7.2 Frist for å stille spørsmål 
Frist for å stille spørsmål til konkurransen: 17.08.2020. Spørsmål vedrørende 
konkurransen merkes med «Konseptkonkurranse – Prestegata 1-3» og skal sendes per 
e-post til: postmottak@horten.kommune.no. 
 
7.3 Vedståelsesfrist 
Utvikler må minimum vedstå seg konkurransetilbudet i seks måneder regnet fra 
leveringsfristen. 
 
7.4 Tentativ fremdriftsplan 
 

Aktivitet Dato 
Kunngjøring Medio juli 2020 
Frist for å stille spørsmål 17.8.2020 
Leveringsfrist 1.9.2020 
Evaluering av tilbudene Ila. september 2020 
Forhandlinger Ila. september 2020 
Fremme politisk sak til kommunestyret 4. november 2020 
Inngå kontrakt Desember 2020 

 
Administrasjonen vil evaluere tilbudene, komme med sine anbefalinger og fremme en ny 
sak for politikerne. 

8 Avlysning av konkurranse og kostnader til utarbeidelse av tilbud 
Alle tilbud som leveres er for tilbyders regning og risiko. Horten kommune forbeholder 
seg retten til å avlyse konkurransen dersom vurderinger av tilbudene tilsier at 
tilbyderne ikke er leveringsdyktige, og/eller at politiske vedtak medfører avlysning av 
konkurransen. 
 

9 Krav til innlevert materiale 
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9.1 Rapport/produktbeskrivelse 
1. Beskrivelse av konseptet 
2. Sladdet versjon av konseptet, jf. bedriftshemmeligheter i vedlegg 1. 
3. Oversiktsplan 1:1000 målestokk 
4. Illustrasjonsplan 
5. Snitt og perspektiver 
6. Skatteattest 
7. Revisorgodkjent regnskap for de to siste årene. 
8. Beskrivelse av tilbyder 
 

9 Vedlegg og linker til vedlegg 
 
Vedlegg 1 – alminnelige regler for gjennomføring av konkurransen 
 
1 Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen 
1.1 Språk 
Alle dokumenter, eller annen kommunikasjon som omhandler dette tilbudet, skal 
være/foregå på norsk. 
 
1.2 Forbehold 
Det er ikke anledning til å ta vesentlige forbehold mot konkurransegrunnlaget. 
 
1.3 Generelle krav til tilbudsutforming 
Tilbudet skal inneholde alle de opplysninger som er krevd, og være undertegnet av 
autorisert representant for tilbyder. Tilbudet skal leveres inn på tilbudsmappen 
(vedlegg 1). Alle kostnader forbundet med hele tilbudsprosessen skal i sin helhet dekkes 
av de respektive tilbydere. 
 
1.4 Begrunnelsesplikt 
Oppdragsgiver skal gi skriftlig melding med en kort begrunnelse dersom tilbudet 
avvises, oppdragsgiver beslutter å forkaste samtlige tilbud eller beslutter å avlyse 
konkurransen. 
 
1.5 Feil og mangler i konkurransedokumentene 
Oppdragsgiver forventer at tilbyderne opptrer i tråd med god tilbudsskikk, herunder 
skriftlig melder fra om uklarheter, feil eller mangler i konkurransedokumentene uten 
ugrunnet opphold. 
 
1.6 Offentlighet 
I henhold til Offentleglova (heretter benevnt ”Offl.”) § 23 (3) vil oppdragsgiver holde 
anskaffelsesprotokollen og tilbudene i konkurransen skjermet for offentlig innsyn frem 
til valget av leverandør er gjort. Deretter er kun opplysninger i tilbudene som er å anse 
som forretningshemmeligheter eller taushetsbelagte personopplysninger, unntatt fra 
offentligheten, ref. FOA § 7-3, Offl § 13 og Forvaltningsloven § 13. Tilbyder må opplyse 
hva de anser som bedriftshemmeligheter i tilbudsbrevet, og vedlegge en sladdet versjon. 
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1.7 Taushetsplikt 
Oppdragsgivers og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap 
til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og 
forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde 
av hensyn til den opplysningen angår. 
 
1.8 Forbud mot at oppdragsgivers ansatte deltar i konkurransen 
En ansatt hos oppdragsgiver kan ikke delta i konkurranse eller inngå kontrakt med den 
administrasjon hvor han gjør tjeneste.  
 
1.9 Habilitet 
Ved behandling av saker som omfattes av denne forskrift gjelder reglene om habilitet i 
forvaltningsloven § 6 til § 10 og kommuneloven § 40 nr. 3. 
 
1.10 Tildeling av kontrakt og begrunnelse for valg 
Før det inngås kontrakt, vil alle tilbyderne få informasjon om hvem som er innstilt. 
Denne informasjonen vil også inneholde en begrunnelse for det valget som er gjort, 
herunder det valgte tilbudets relative fordeler. 
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Vedlegg 2 – heftelser 
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