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1. INNLEDNING 

1.1. Planprogram 
I henhold til plan- og bygningsloven skal det utarbeides et planprogram som grunnlag for 
planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for: 
 

 Formålet med planarbeidet 
 Hvordan planprosessen skal gjennomføres med angivelse av frister og deltakere 
 Opplegg for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt 
 Hvilke alternativer som vil bli vurdert 
 Behovet for utredninger 

 
Forslag til planprogram sendes vanligvis på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med 
varsling av planoppstart. 
 

1.2. Forutsetninger for planarbeidet 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 og regionale planer skal 
legges til grunn for revisjonsarbeidet. Gjeldende regionale planer er: 
 

 Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA), vedtatt 26.09.2019 
 Regional plan for folkehelse (Vestfold), vedtatt 21.03.2019 
 Regional plan for verdiskaping og innovasjon (Vestfold), vedtatt 23.04.2015 
 Regional plan for kystsonen i Vestfold, vedtatt 06.11.2014 

 
I tillegg er det fattet flere kommunale vedtak som forutsettes lagt til grunn ved utarbeidelse eller 
revisjon av arealplaner:  
 

 «Horten kommune skal i alle store byutviklingsprosjekter som Indre Havneby, havneområdet 
og Skoppum vest legge vekt på bærekraftig byplanlegging gjennom klimasmarte, 
ressursoptimale og miljøvennlige løsninger slik at Horten framstår som en framtidsrettet 
klima- og miljøkommune.» (KOM-203/16) 

 «Grønn mobilitet skal innarbeides som overordnet prinsipp som skal gjennomsyre 
kommunens planer og tiltak.» (HKMK-006/17) 

 «Klimatilpasning skal alltid legges til grunn i plan- og byggesaksbehandling. Vi skal ha som 
mål at det i fremtiden ikke er noen uønskede hendelser eller erstatningskrav mot kommunen 
fra tiltakshaver for naturskade, som følge av at kommunen har godkjent tiltak på feil 
grunnlag. Vi skal også ha som mål å bidra til reduserte skader på bygninger og infrastruktur 
som følge av ekstremvær, store nedbørsmengder osv. Dette implementeres i eksisterende 
planverk ved revisjon/rullering.» (KOM-146/18) 

 «Horten er en kommune som tar på alvor at vi har en klima- og naturkrise og som ønsker å 
gjøre noe med det.» (KOM-161/19)  
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2. FORMÅLET MED PLANARBEIDET 
Ved behandling av kommunal planstrategi fattet kommunestyret følgende vedtak (KOM-176/20)  
knyttet til rullering av kommuneplanens arealdel: 
 

«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 10-1 vedtas forslag til planstrategi 2020-2023. 
 
Det legges opp til en mindre rullering av kommuneplanens arealdel i løpet av 2021. Følgende 
forhold skal klareres og ligge til grunn for rulleringen: 
 
1) Det er mangel på enkelte typer næringsareal i kommunen. Det skal kartlegges områder som 

kan være aktuelle næringstomter og vurdere disse regulert inn i kommuneplanens arealdel, 
samt at det søkes å endre arealformål på allerede ferdige regulerte boligarealer med nærhet 
til E18 og RV19, som ikke er tatt i bruk. 

2) Det kommer inn mange saker om bruksendring innen Hagebyen Horten, noe som potensielt 
fører til en fortetting av Hageby-området. Det er bestilt en sak som har til hensikt å se på 
Hagebyen Hortens bestemmelse 2.2.5 og mulig endring av ordlyden. 

3) Det skal utredes en ny adkomstvei til Klokkeråsen/Klokkerskogen fra fylkesveien og opp sør 
for Norbetong. Dette da det nesten dobles antall boenheter som skal bruke Klokkeråsen-veien 
som sin primære adkomstvei. Vegen er allerede smal og på vinterstid kan ikke biler passere 
hverandre. Det er uoversiktlig for gående, spesielt på vinterstid. 

 
Utrede muligheten for å tilrettelegge for utvidelse av eksisterende næringsareal på Ra.» 

 
I tillegg til punktene 1 – 3 i kommunestyrets vedtak ble også dokumentet «Forslag til planstrategi 
2020-2023» vedtatt. I dokumentet er mulighetene for å etablere et område for deponering av rene 
masser, behov for arealer til kommunens egen virksomhet og en gjennomgang av de utfyllende 
bestemmelsene og retningslinjene trukket fram som aktuelle temaer ved en eventuell begrenset 
revisjon av arealdelen. Det legges således til grunn at forestående revisjon av kommuneplanens 
arealdel begrenses til å omfatte følgende hovedtemaer: 
 

 Næringsarealer 
 Areal for deponering av rene masser 
 Arealer til kommunens egen virksomhet 
 Utfyllende bestemmelser og retningslinjer (spesielt punkt 2.2.5 vedrørende Hagebyen 

Horten) 
 
Ved fastsettelse av planprogrammet i sak KOM-078/21 ble planarbeidet utvidet til å omfatte 
følgende tilleggspunkter: 
 

 Andre områder for handel 
 Utfordringer knyttet til håndtering av forurenset overskuddsnø og vurdering av behov for 

permanente eller midlertidige snødeponier 
 Område BN6 (næringsbebyggelse) fra Kommunedelplan Skoppum skal vurderes i forbindelse 

med rullering av arealplanen 
 Etterbruk av jernbanen 
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3. PRINSIPPER FOR LOKALISERING AV NÆRINGSVIRKSOMHET 
I dette kapitlet gis det en oppsummering av de viktigste nasjonale, regionale og lokale føringene som 
ligger til grunn for det videre arbeidet med næringsarealer i kommuneplanrevisjonen. 

3.1. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Målet med de statlige planretningslinjene er å fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det legges vekt på at 
planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping 
og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og sikkerhet. Utbyggingsmønster og transportsystem bør 
fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for 
klima- og miljøvennlige transportformer. I denne sammenhengen oppfattes følgende punkter i 
planretningslinjene som mest sentrale: 

 I by- og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter bør det legges særlig vekt på høy 
arealutnyttelse, fortetting og transformasjon (4.3).  

 Potensialet for fortetting og transformasjon bør utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk 
(4.3). 

 Nye utbyggingsområder bør styres mot sentrumsnære områder med mulighet for utbygging med 
mindre arealkonflikter (4.3). 

 Det er nødvendig å ta vare på god matjord, men jordvernet må balanseres mot storsamfunnets 
behov (4.3). 

 Planleggingen skal bidra til å styrke sykkel og gange som transportform (4.4). 
 I planleggingen skal det tas hensyn til overordnet grønnstruktur, forsvarlig overvannshåndtering, 

viktig naturmangfold, god matjord, kulturhistoriske verdier og estetiske kvaliteter. Kulturminner 
og kulturmiljøer bør tas aktivt i bruk som ressurser i by- og tettstedsutviklingen (4.7). 

 Planlegging av utbyggingsmønster og transportsystem skal omfatte alternativvurderinger som 
beskriver konsekvenser for miljø og samfunn, herunder samfunnsøkonomiske virkninger (5.1). 

 Ved forslag om omdisponering av verdifull dyrket eller dyrkbar jord, eller viktige arealer for 
naturmangfold, grønnstruktur eller friluftsinteresser, bør potensialet for fortetting og 
transformasjon være kartlagt (5.3). 

 Kommunene skal legge retningslinjene og vedtatte regionale planer til grunn for arbeidet med 
egne planer. Kommunene bør i overordnede planer fastsette minimumskrav til utnytting i 
fortettingsområder (6.4). 

 Statlige og regionale myndigheter skal vektlegge lokaldemokratiet når det vurderes om det skal 
fremmes innsigelse eller innvending (6.7). 
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3.2. Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) 
Formålet med RPBA er å utforme en felles og 
forpliktende arealpolitikk som bidrar til en bærekraftig 
samfunnsutvikling. Planen skal legge til rette for vekst 
og utvikling, samtidig som viktige jordbruks-, natur- og 
kulturverdier tas vare på. For at Vestfold skal lykkes 
med en bærekraftig arealpolitikk, slår RPBA fast at 
hovedvekten av all vekst skal skje som fortetting og 
transformasjon i eksisterende byer og tettsteder. En slik 
kompakt by- og tettstedsutvikling skal bidra til å 
fremme miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. 
Andre fordeler med en kompakt by- og 
tettstedsutvikling som framheves i planen er 
synergieffekter ved blanding av ulike funksjoner og at 
korte avstander gir redusert transportbehov. 
Tilrettelegging for kollektivtransport, sykkel og gange vil 
i tillegg ha positive folkehelse og miljøeffekter. RPBA 
fremhever også at hensynet til arealeffektivitet og 
kvalitet skal vektlegges når det planlegges eller 
gjennomføres utbyggingstiltak.   

Når det gjelder næringsutvikling går det fram av RPBA at det er viktig at næringslivet og det offentlige 
finner attraktive lokaliseringsalternativer og etableringsmuligheter i Vestfold, samtidig som 
lokaliseringen bidrar til ønsket utvikling. Målet er et næringsliv som er konkurransedyktig og som 
trekker til seg kompetent arbeidskraft og nyskapende bedrifter. Følgende prinsipper er lagt til grunn i 
RPBA når vesentlige regionale interesser knyttet til verdiskaping og sysselsetting skal ivaretas i 
kommunale planprosesser: 

 Det er et overordnet mål å samle mest mulig aktivitet i byene og de større tettstedene. Flere 
arbeidsplasser i byene vil bidra til attraktivitet, stimulere kontakten mellom bedrifter og gi økt 
tilgjengelighet etter hvert som kollektivtilbudet styrkes. Gode og tette miljøer for 
næringsutvikling og nyskaping anses som viktig for framtidig verdiskaping. 

 Virksomheter med betydelig innslag av fysisk produksjon, lager, verksted eller annen 
arealkrevende aktivitet med større transportbehov, kan med fordel lokaliseres i næringsområder 
utenfor byene og de større tettstedene. 

 Virksomheter med mange ansatte eller besøkende/kunder bør lokaliseres i eksisterende byer og 
tettsteder. Eksempler på slike er kontorbedrifter, offentlig forvaltning, handel og service. Dette 
kan også gjelde virksomheter med en blanding av kontor og produksjon. 

 Arealer er en knapp ressurs i Vestfold, og ulike bruksinteresser er sterke. Derfor er det nødvendig 
med gjennomgående høy utnyttelse på tilgjengelig areal til næringsvirksomhet. 

 Det forventes at kommunale avgjørelser som ikke åpenbart er i tråd med disse prinsippene, gis 
særlig begrunnelse i kommunens planer eller strategier. 

Punktene nedenfor oppsummerer fylkeskommunens forventninger til kommunene i arealpolitikken. 

 Gjennom en næringsoffensiv holdning skal kommunene sikre at det finnes et balansert tilbud av 
byggeklare næringsarealer og attraktive næringslokaler i byene og tettstedene til å møte en 
løpende etterspørsel i markedet. 

Retningslinje R1 i RPBA 
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 Ved rullering av kommuneplanens arealdel gjør kommunene faglige vurderinger av behovet for 
nye næringsarealer og andre tiltak som bidrag til styrket næringsaktivitet i kommunen og fylket. 

 Kommunene legger nasjonale og regionale arealpolitiske føringer til grunn i sin arealplanlegging 
og ved behandling av arealplaner. 

 Kommunene har et særlig blikk på behovet for å legge til rette for lokalisering av næring i byene 
og de største tettstedene. 

I tillegg til byene er Universitetet i Sørøst-Norge (USN) løftet fram i RPBA som et område av strategisk 
betydning for næringsutvikling i Vestfold. Det framgår av planen at USN vil styrkes gjennom utvikling 
av tilgrensende næringspark, og at nye Horten stasjon vil være et viktig element i en utvikling som 
støtter opp om en næringsutvikling tett koblet til Campus Vestfold. 

Kopstad godsterminal er også framhevet som et regionalt viktig næringsområde i RPBA. Det  
forutsettes at området utviklet med god tilrettelegging for intermodalitet (overgang mellom ulike 
transportformer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Retningslinje R4 i RPBA 

Retningslinje R5 i RPBA 
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3.3. Gjeldende kommuneplan 
 
Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2027 
I gjeldende samfunnsdel er det valgt ut to hovedsatsingsområder for videre utvikling, Horten 
sentrum og Campus Vestfold. Tabellen nedenfor viser vedtatt arealstrategi. 

Mål for kommuneplanens arealdel: Det skal oppnås ved å satse på følgende 
strategier: 

 Arealbruken skal gjøre Horten til en 
bærekraftig kommune 

 Satsing på byer og tettsteder 

 Arealbruken skal gjøre kommunen 
attraktiv 

 Satsing på grønn mobilitet 

 Arealbruken skal styrke folkehelsen  Knutepunktsutvikling 
  Sikre arealer til næring og vekst 
  Skape attraktive og helhetlige bomiljøer 
  Sikre trygghet for alle 
  Ta vare på dyrket mark 
  Sikre tilgang til natur- og friluftsområder 

 

Under fokusområde «attraktivitet» går det fram at Horten skal være en næringsoffensiv kommune 
som i samarbeid med næringsliv, universitetet og andre aktuelle aktører legger forholdene til rette 
for et innovativt og fremtidsrettet nærings- og arbeidsliv. Attraktive og fleksible næringsarealer skal 
sikres. 

Kommuneplanens arealdel 2019 – 2031 
Utbyggingsprinsippet «spredt konsentrasjon» ligger til 
grunn for kommuneplanens arealdel. Prinsippet 
innebærer at Nykirke, Skoppum, Borre, Åsgårdstrand og 
Horten skal opprettholdes og forsterkes som avgrensede 
og konsentrerte utbyggingsområder. Det er forutsatt at 
planlegging av næringsområder (og boligområder) skal 
foregå i tilknytning til eksisterende tettsteder. 

Av planbeskrivelsen som følger arealdelen er det blant 
annet gitt følgende føringer for næringsarealer: 

- Det skal legges til rette for at eksisterende bedrifter 
sikres utvidelsesmuligheter der det er aktuelt 

- Det er viktig at Horten kommune til enhver tid har 
ledige, ferdigregulerte næringsarealer som er 
attraktive og som raskt kan utbygges når potensielle 
bedrifter viser interesse 

- Viktige kriterier for lokalisering av næringsarealer er infrastruktur som offentlig kommunikasjon, 
vei, offentlig og privat tjenesteyting, utdannelsesinstitusjoner og boligområder. Områdene må 
kunne ivareta en positiv næringsutvikling og vekst i fremtidsrettede arbeidsplasser.  

- Det er satt av et stort utviklingsområde nord for Universitetet i sørøst Norge. I dette området er 
det viktig å prioritere virksomheter som styrker klyngedannelsen innen teknologi og maritime 
næringer. 

Figur 1: Langsiktig utbyggingsprinsipp "Spredt 
konsentrasjon" 
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3.4. Strategisk næringsplan 2015-2020 
Horten kommune skal bli oppfattet som det mest spennende og innovative stedet å arbeide og drive 
næringsvirksomhet i Oslofjordregionen.  

Følgende seks satsingsområder er definert i næringsplanen: 

 Omdømme 
 Næringsklynger 
 Innovasjon og kompetanse 
 Næringsoffensiv 
 Regionalt samarbeide 
 Infrastruktur 

Næringsoffensiv: Horten kommune skal være en næringsoffensiv kommune som har et aktivt 
engasjement for å tiltrekke seg og videreutvikle spennende arbeidsplasser. En viktig strategi for å nå 
dette målet er å «arbeide for god tilgang på attraktive næringsområder i samarbeid med lokale 
grunneiere (kap. 8, pkt. 4 a). 

I henhold til vedtatt planstrategi skal Strategisk næringsplan rulleres. Tilgang på attraktive 
næringsområder for eksisterende og nye virksomheter vil være et sentralt tema i denne prosessen. 
Det vil derfor være naturlig at det legges opp til en god samhandling mellom arbeidet med 
arealplanen og strategisk næringsplan. 
 

4. PROBLEMSTILLINGER OG UTFORDRINGER 

4.1. Kategorisering av næringsvirksomhet 
Horten kommune har i stor grad lagt vekt på «ABC-prinsippet» når det gjelder lokalisering av 
næringsvirksomhet. Prinsippet innebærer at arbeidsplasser med mange ansatte 
(kontorarbeidsplasser, offentlig virksomhet) bør lokaliseres sentralt i byene, mens virksomheter med 
få ansatte og som genererer mye transport (lager, logistikk) bør lokaliseres langs hovedvegene.  

Utviklingen viser at stadige flere bedrifter får preg av kontorvirksomhet. Enten alene eller kombinert 
med fysisk produksjon, verksted, lager eller lignende. Skillet mellom «kontor» og 
«industri/produksjon» har blitt mindre tydelig. Elementene henger sammen og det er ofte behov for 
begge deler i samme bygg. Å kategorisere en bedrift ut fra virksomhet eller formål kan således være 
utfordrende. Dette gjør det krevende å utforme en lokaliseringsstrategi for næringsvirksomhet som 
er entydig, lett forståelig og som fungere som verktøy i den løpende saksbehandlingen. Det vil 
imidlertid fortsatt være viktig at virksomheter med mange ansatte eller besøkende / kunder 
lokaliseres i byer og tettsteder. Det er her de fleste arbeidsplassene finnes i dag, og potensialet for 
utvikling, klyngedannelser, god kommunikasjon og synergieffekter mellom ulike næringer er størst.  

4.2. Nye næringsområder 
Horten kommune har som målsetning å sikre god tilgang på attraktive og fleksible næringsarealer. 
Gjennom arealplanlegging skal det legges til rette for eksisterende og ny næringsvirksomhet ved at 
en ligger i forkant med hensyn til å dekke etterspørsel for ulike behov.  

Hovedformålet med revisjonsarbeidet er å vurdere nye aktuelle næringstomter da det er mangel på 
enkelte typer næringsareal. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging og Regional plan for bærekraftig arealpolitikk legger imidlertid føringer for at 
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potensialet for fortetting og transformasjon innenfor eksisterende byggeområder bør kartlegges før 
nye arealer foreslås omdisponert til utbyggingsformål. Det bør derfor i første fase av 
revisjonsarbeidet utarbeides en oversikt over status på næringsområder som allerede er avklart i 
gjeldende arealplaner. Oversikten legges til grunn for å vurdere behovet for nye næringsarealer. I 
denne vurderingen bør det tas høyde for å sikre en tilstrekkelig arealreserve slik at Horten kan være 
en næringsattraktiv kommune også i tiden framover.  

Alternativer til nedbygging av dyrket mark, hvor det styrende areal- og utviklingsprinsippet skal være 
gjenbruk, transformasjon av områder og fortetting, skal vurderes (KOM-078/21). 

4.3. Langsiktige utbyggingsgrenser (LUG) 
I Regional plan for bærekraftig arealpolitikk er det anbefalt at langsiktige utviklingsgrenser (LUG) 
vises i kommuneplanens arealdel. Hensikten med dette plangrepet er å avklare hvor framtidig 
utbygging kan skje, og samtidig verne om store sammenhengene jordbruks-, natur- og kulturområder 
slik at kvaliteter av nasjonal og regional verdi kan ivaretas. I kommuneplanen for Horten er det 
begrensede arealer som ligger innenfor langsiktig utviklingsgrense (blå stiplet strek), jfr. 
kartutsnittene nedenfor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Hovedfokus ved fastsettelse av de langsiktige utviklingsgrensene, både når det gjelder føringer i 
RPBA og ved utforming av arealdelen, ser ut til å ha vært framtidige arealer til boligformål. Det legges 
således til grunn at også arealer utenfor viste utviklingsgrenser skal vurderes med tanke på 
lokalisering av nye områder for næringsformål.  

    

  

Figur 2: LUG, Horten syd Figur 3: LUG, Åsgårdstrand 

Figur 2: LUG,  Kirkebakken - Skoppum (Glenne) 
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4.4. Arealinteresser 
Horten kommune har et areal på bare 69 kvadratkilometer. Samtidig er befolkningstettheten i vår 
kommune den høyeste i Vestfold. I kommunen er det betydelige jordbruksressurser med dyrket mark 
av god kvalitet, samt viktige skogressurser. Det er også betydelige arealer med store verdier knyttet 
til naturmangfold, kulturminner, kulturmiljøer, kulturlandskap og friluftsliv. Strandsonen og 
markagrensen representerer andre viktige arealinteresser. Til sammen fører dette til et betydelig 
press på arealene, og det vil være utfordrende å finne fram til nye egnede næringsområder uten at 
dette får negative konsekvenser for andre prioriterte hensyn.  

 

5. KUNNSKAPS- OG UTREDNINGSBEHOV 

5.1. Oversikt over tilgjengelige næringsarealer 
I kommuneplanens arealdel for perioden 2019-2031 er totalt 939 dekar avsatt som eksisterende 
næringsområder. Næringsområder lokalisert innenfor kommunedelplanen for Horten sentrum og 
områder avsatt til kombinert bebyggelse og anlegg nord for Universitetet i Sørøst Norge (omfattes av 
pågående områderegulering) inngår ikke i denne beregningen. Kun to områder på til sammen 26 
dekar er avsatt til framtidige næringsarealer. Dette gjelder område H8 (Bjerketun) og N4 (Kopstad 
næringsområde; Oskar og Tormod Wike AS). For område N4 foreligger det godkjent reguleringsplan.  

Med bakgrunn i målsetningen om knutepunktsutvikling rundt nye Horten stasjon er det i 
høringsforslaget til kommunedelplanen for Skoppum avsatt to nye områder til næringsformål; 
område BN3 (12,4 daa) og BN6 (17,8 daa). I høringsperioden har både Fylkeskommunen og 
Fylkesmannen, med henvisning jordvernhensyn, fremmet innsigelse til område BN6. Dette viser at 
det i planprosesser kan være andre arealinteresser enn næringsutvikling som tillegges størst vekt, 
også når det gjelder arealer med en svært sentral beliggenhet og meget god tilgjengelighet både i 
forhold til vei og jernbane.  

For å kunne legge ut eventuelle nye næringsarealer i kommuneplanrevisjonen vil det være viktig å 
dokumentere behovet for nye arealer. I kunnskapsgrunnlaget som ble benyttet ved utarbeidelse av 
Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) i 2017 ble det lagt til grunn at Horten kommune 
har 431 dekar ledige næringsarealer som kan tas i bruk umiddelbart. Dette utgjør nesten halvparten 
av næringsarealene i kommuneplanen, og tallet er således ikke realistisk. I tillegg opplever Horten 
kommune at det er utfordrende å finne fram til næringsarealer for blant annet bedrifter som trenger 
stor plass. Det er derfor behov for å se nærmere på hvilke arealreserver vi har til næringsvirksomhet i 
gjeldende arealplaner. I revisjonsarbeidet skal det utarbeides en oversikt over næringsarealer hvor 
arealenes størrelse, gjeldende planformål og tillatt utnyttelsesgrad kartlegges etter følgende 
inndeling: 

 Eksisterende bedrifter med utvidelsesbehov 
 Byggeklare næringstomter  
 Regulerte næringsarealer 
 Uregulerte næringsarealer 
 Næringsarealer egnet til arealkrevende virksomhet med større transportbehov 

I tillegg skal det gis en vurdering av potensialet for fortetting i eksisterende næringsområder. Så langt 
det er mulig skal oversikten også vise hvor stor andel av områder avsatt til «kombinert bebyggelse og 
anleggsformål» som kan benyttes til næringsvirksomhet.  
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Oversikten som framskaffes vil gi et bilde av tilgjengelige næringsarealer både på kort og lengre sikt. 
Dette vil gi et godt grunnlag for en konkret vurdering av behovet for å legge ut nye næringsarealer i 
arealdelen. Nye aktuelle forslag til næringsarealer skal konsekvensutredes etter gjeldende krav. 

I tilknytning til gjeldende arealdel foreligger det flere kommunedekkende temakart. Med bakgrunn i 
leirskredet på Gjerdrum i romjula legges det i denne revisjonen vekt på å kvalitetssikre temakartet 
for samfunnssikkerhet.   

5.2. Andre områder for handel 
Kommunestyret vedtok i sak KOM-013/21 at det skal legges til rette for at Biltema skal kunne 
etablere seg i Horten – fordeler, ulemper og muligheter for realisering på ulike tomter skal vurderes.   

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) inneholder følgende regional planbestemmelse 
som omfatter lokalisering og dimensjonering av store handelsetableringer: 

«Etablering av handelsvirksomhet med et samlet bruksareal på over 3000 kvm eller utvidelse 
til over 3000 kvm samlet bruksareal er bare tillatt i by- og større tettstedssentre eller andre 
områder for handel slik disse er lokalisert og avgrenset i kommuneplanens arealdel eller 
kommunedelplan, jfr. R6 og R7.» 

I RPBA forutsettes det at kommuneplanens arealdel tar stilling til hvor handel kan etableres og til 
hvor mye handel som kan etableres i det enkelte område. Handel som det ikke er hensiktsmessig å 
etablere innenfor definerte by- og tettstedssentre, henvises til egne områder (andre områder for 
handel) som avklares i kommuneplanens arealdel. RPBA forutsetter videre at virkningene av nye 
handelsetableringer skal utredes ved å gjennomføre en handelsanalyse. 

I forbindelse med utredning  av «andre områder for handel» i kommuneplanrevisjonen skal det 
gjennomføres en handelsanalyse som skal gi informasjon om: 

a) hvordan den aktuelle handelsetableringen vil påvirke eksisterende handelstilbud i 
bysentrum, i kommunen for øvrig eller i nabokommuner  

b) hvordan handelsetableringen vil påvirke transportomfanget. 

5.3. Konsekvensutredning (Pbl § 4-2) 
Ved utarbeidelse av kommuneplanen skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse – 
en konsekvensutredning – av planens virkninger for miljø og samfunn. 
 
I medhold av § 18 i Forskrift om konsekvensutredninger legges følgende til grunn for 
utredningsarbeidet: 

- Konsekvensutredningen begrenses til å redegjøre for virkningene planen kan få på et 
overordnet nivå 

- Konsekvensutredningen skal bare omfatte de delene av planen som fastsetter rammer for 
fremtidig utbygging og som samtidig innebærer endringer av gjeldende plan 

- Konsekvensutredningen skal beskrive virkninger utbygging av nye områder eller vesentlig 
endret arealbruk i utbygde områder kan få for miljø og samfunn. Det skal også gis en 
vurdering av virkningene av de samlede arealbruksendringene i planen 

- Det skal redegjøres for hvilke forhold som skal avklares og belyses nærmere i senere 
regulering av områdene 

 
Konsekvensutredningen skal ta utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon.  
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Det offentlige kartgrunnlaget (DOK), som består av offentlige geografiske data som er tilrettelagt for 
å sikre en kunnskapsbasert og effektiv planlegging og saksbehandling, skal legges til grunn for plan- 
og utredningsarbeidet. Viktige kartløsninger og databaser er blant annet Miljødirektoratets 
Naturbase, Askeladden, Kilden, Artsdatabanken, Vegkart, datagrunnlag fra NGU, Nasjonal 
løsmassedatabase, NVE Atlas og kommunens egne temakart. Disse kildene vil bli brukt aktivt i 
utredningsarbeidet. 
 
Utredning av enkeltområder 
Ved utredning av enkeltområder skal det, sammen med et kartutsnitt som viser det aktuelle arealet,  
gis en kort beskrivelse av dagens arealbruk, foreslått arealbruksformål og arealstørrelse. Områdene 
skal vurderes ut fra følgende tema: 
 

Miljø Samfunn 
- Forurensning - Transportbehov 
- Støy - Teknisk infrastruktur 
- Landskap - Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet 
- Sikring av jordressurser (jordvern) - Befolkningsutvikling og tjenestebehov 
- Naturressurser / mineralske ressurser - Barn og unges interesser 
- Naturmangfold (på land og i 

vannforekomstene) 
- Næringsliv og sysselsetting 

- Kulturminner og kulturmiljø  
- Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv  

 
Det skal gis en vurdering av konsekvensene for de enkelte utredningstemaene og en samlet 
konsekvens av utbyggingsforslaget. I tillegg skal utredningen vise om, og i så fall hvordan, eventuelle 
negative virkninger kan avbøtes. 
 
Vurdering av virkningene av de samlede arealbruksendringene 
En vurdering av planforslagets samlede arealbruksendringer innebærer at planforslagets 
enkeltområder skal ses i sammenheng. Hensikten med dette er å gi et grunnlag for å vurdere om 
virkningene av planen samlet sett er akseptable i forhold til miljø og samfunn. For å få et oversiktlig 
beslutningsgrunnlag skal den samlede vurderingen framstilles både etter arealformål og etter 
utredingstema.  
 
Metode for konsekvensutredning vil følge T-1493 Konsekvensutredning av kommuneplanens 
arealdel, Regjeringen. 

5.4. Risiko- og sårbarhetsanalyse, ROS (Pbl § 4-3) 
I henhold til plan- og bygningsloven § 4-3 skal det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse for 
planområdet. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er 
egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.  
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6. ORGANISERING AV PLANARBEIDET 
 

 
Figur 5: Organisering av planarbeidet. 

POLITISK FORANKRING: Formannskapet er planutvalg for planarbeidet. Planutvalget skal legge  
forslag til planprogram og forslag til kommunedelplan ut på høring / offentlig ettersyn. 
Kommunestyret fastsetter planprogrammet og fatter vedtak av kommunedelplanen. 
 
STYRINGSGRUPPE: Kommunedirektørens ledergruppe. 
 
PROSJEKTEIER:  Kultur og samfunnsutvikling ved Enhet for kommuneutvikling 
 
PROSJEKTGRUPPE: Står for utarbeidelsen av plandokumentene, samordner og driver planprosessen. 
Prosjektleder er ansvarlig for å sammenstille det arbeidet som gjennomføres og følge opp at 
arbeidsoppgavene blir utført på en tilfredsstillende måte innenfor gitte tidsfrister. 
 
REFERANSEGRUPPE: Horten næringsforum vil være referansegruppe for planarbeidet. 
Referansegruppa vil kunne bistå med råd, synspunkter og vurderinger av problemstillinger. Gruppen 
innhentes ved større avklaringer og behov for tilbakemelding på konkrete plangrep. 
 
STATLIGE OG REGIONALE MYNDIGHETER: Saken meldes opp til «regionalt planforum» både ved 
høring av planprogrammet og ved høring av planforslag. 
 
ARBEIDSGRUPPER: Opprettes etter behov. 
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7. MEDVIRKNING OG SAMARBEID 
Det legges opp til en aktiv og åpen medvirkningsprosess, både for offentlige instanser og grupper 
som har spesielle interesser innenfor planområdet. Planarbeidet skal sikre at alle som vil bli hørt får 
muligheten til dette gjennom tilstrekkelige høringsfrister, åpne møter eller andre former for 
medvirkning. 
 
Plan- og bygningsloven legger vekt på åpne 
planprosesser og like muligheter for alle til å delta i 
planleggingen for å få best mulige planer. Loven er 
fleksibel og legger opp til situasjonstilpasset 
medvirkning gjennom ulike plantyper og planprosesser. 
 
Medvirkningsspennet for innflytelse i planleggingen 
kan illustreres gjennom innflytelsessirkelen, som viser 
at ulik metodebruk i planleggingen gir ulik involvering 
og innflytelsesmulighet i planprosessen.  
 
 
Tilgjengeliggjøring av informasjon 
Nivå 1 i innflytelsessirkelen omfatter informasjon som kan tilgjengeliggjøres 
ved offentliggjøring av planprosessen. Oppstart av planarbeidet vil bli 
kunngjort i avisen samtidig som forslag til planprogram legges ut til høring / 
offentlig ettersyn. Det vil også kunngjøres en melding når planforslaget 
legges ut til høring / offentlig ettersyn, samt når planen er vedtatt.  
 
Berørte offentlige organer og relevante lag- og foreninger vil få særskilt 
varsel ved oppstart av planarbeidet.  
 
I alle faser av prosessen vil plandokumentene gjøres elektronisk tilgjengelig på kommunens nettside.  
 
Innsamling av informasjon 
Horten kommune skal være en næringsoffensiv kommune som legger til 
rette for et innovativt og fremtidsrettet næringsliv. For å kunne legge til 
rette for at eksisterende bedrifter sikres utvidelsesmuligheter må aktuelle 
arealbehov kartlegges. Verktøyet Maptionnaire (muligheter for innspill i en 
kartløsning) kan benyttes i dette arbeidet. Kartlegging av arealbehov kan 
også gjøres ved spørreundersøkelser, skriftlige henvendelser og/eller 
oppsøkende virksomhet. 
 

 

Dialog 
For å sikre god informasjon inn mot statlige og regionale myndigheter meldes 
«forslag til planprogram» opp i regionalt planforum i forbindelse med 
varsling av planoppstart. Hensikten med planforum er å bidra til tidlig 
avklaring av eventuell uenighet, raskere avgjørelser, bedre samordning av 
motstridende interesser og redusert konfliktnivå. Det vurderes nærmere om 
det i høringsperioden er behov for å drøfte planforslaget i planforum.   
 

Innflytelsessirkelen 
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Koronapandemien og smittevernreglene gjør det for tiden vanskelig å samle mange mennesker. 
Dersom dagens situasjon vedvarer i lengre tid må det legges opp til alternative metoder for 
medvirkning. For eksempel kan kartløsningen «InnbyggerDialog» benyttes i en tidlig planfase for å få 
innspill og synspunkter fra lag og foreninger på nye næringsområder som vurderes som aktuelle. 
Digitale møter benyttes der det er hensiktsmessig. 
 
Ved høring / offentlig ettersyn av planforslaget bør det om mulig arrangeres et åpent orienterings- 
/innspillsmøte. 
 
Samarbeid og rådsordninger 
Horten Næringsforum vil fungere som referansegruppe i planarbeidet. 
Gruppen kan bistå med råd, synspunkter og vurderinger av problemstillinger i 
planarbeidet. Gruppen innhentes ved behov for større avklaringer og 
tilbakemelding på konkrete plangrep. 
 
Ytterligere behov for informasjon og involvering vil bli vurdert fortløpende i 
planprosessen. Blant annet kan det være aktuelt å trekke inn representanter fra andre 
befolkningsgrupper som krever spesiell tilrettelegging. 
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8. FRAMDRIFTSPLAN 
Under vises en grov framdriftsplan som angir når hovedfaser i arbeidet starter og slutter, samt 
tidspunkt for viktige milepæler. Framdriftsplanen legger opp til endelig planvedtak i kommunestyre 
vinteren 2022. Det er ikke tatt hensyn til forsinkelser ved eventuelle innsigelser. 
 

 
 
 
 

 

 


