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Forord 

 
 
Forslag til kommuneplanens arealdel 2019 – 2031 legges nå fram til annen gangs behandling.  
Forslaget omfatter dette dokumentet, et arealplankart og forslag til utfyllende bestemmelser. I 
tillegg er det med 11 temakart, ROS-analyse og en verdi- og konsekvensvurdering av alle 
enkeltforslag.  Videre vedlegges alle innspill fra høringen og administrasjonens merknader.   
 
Planarbeidet har vært ledet av en styringsgruppe med kommunedirektøren og 
kommunalsjefene. Forslaget er utarbeidet av en prosjektgruppe bestående av enhetsleder Trude 
Movig, arealplanlegger Arild Michelsen, arealplanlegger Vetle Hommersand og seniorrådgiver Tore 
Rolf Lund.  
 
I tillegg har Plan og utbyggingstjenester ved regulering og byggesak, Kommunalteknisk 
planavdeling, næringssjefen og park- og idrettssjefen bidratt med innspill på sine fagfelt.  
 
Norconsult Informasjonssystemer AS har bistått når det gjelder utforming av plankart. 
 
Forslaget bygger på mål og strategier for areal- og sentrumsutvikling i Horten kommune vedtatt av 
formannskapet 12.01.2015, kommunal planstrategi vedtatt 16.10.2016 og senere politiske vedtak.  
 
Det har også kommet innspill fra enkeltpersoner og grunneiere i prosessen.   
 
Vurderingene er i stor grad basert på en forenklet verdi- og konsekvensvurdering av de enkelte 
områdene. I tillegg har politiske vedtak vært førende. 
 
Forslaget var til første gangs behandling i kommunestyret 30.oktober i år. Vedtakene i 
kommunestyret er innarbeidet, og planen ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring.  Med 
utgangspunkt i høringsuttalelsene er forslaget noe omarbeidet.   
 
Forslaget legges nå fram til endelig behandling i kommunestyret.  
 
 
Horten kommune, 12. mars 2019 
 
 
Ragnar Sundklakk 
Kommunedirektør 
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Jordbruks-
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Dagens arealbruk i Horten 
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1. Arealene i Horten kommune 

 
Horten kommune er en liten kommune i utstrekning. Kommunen har et areal på bare 69 
kvadratkilometer og er Vestfolds minste kommune i areal. Samtidig har Horten kommune 
27.335 innbyggere (pr 1.1.2019) og er Vestfolds fjerde største kommune regnet etter folketall. 
Kommunen har Vestfolds høyeste befolkningstetthet med 396 innbyggere pr kvadratkilometer. 
Horten har betydelige jordbruksressurser med dyrket mark av god kvalitet og viktige 
skogressurser. I tillegg har kommunen store naturverdier med et rikt biologisk mangfold.   
 
Til sammen fører dette til et betydelig press på arealene i Horten. Arealfordelingen er vist i 
figuren under. 
  
                    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
                       Figur 1.1: Dagens arealbruk i Horten kommune vist prosentvis. 
 

 

 
Figur 1.2. Jordbrukslandskapet ved Adal  
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2.  Planforutsetninger 

 
Arbeidet med arealplanen bygger på en del overordnede prinsipper og forutsetninger. Dette er 
lover, forskrifter, nasjonale planer og andre retningslinjer, mål eller føringer fra statlige og 
regionale myndigheter.  
 
Rullering av kommuneplanens arealdel vedtatt 20. juni 2015. Da ble forslag til kommunal 
planstrategi og forslag til planprogram sendt på høring. Planprogrammet og den kommunale 
planstrategien ble vedtatt i kommunestyret 16 oktober 2016.  
 
Dokumentet Mål og strategier for areal- og byutvikling i Horten kommune ble behandlet i 
formannskapet 12. januar 2015. Dette vedtaket ligger til grunn for også for denne planen.  
 
Det er Horten kommune som vedtar arealplanen, men kommunen har plikt til også å ivareta 
nasjonale og regionale interesser.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 2.1: Illustrasjon av forholdet mellom kommuneplanen og andre dokumenter. 
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2.1 Kommuneplanens samfunnsdel 
 
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret i juni 2015.  
 
I planen foreslås det fire fokusområder for den langsiktige utviklingen av Horten-samfunnet:  
 
”Attraktivitet”, ”God oppvekst”, ”Trygghet for innbyggerne” og ”Natur og miljø”.  
 
Det er definert overordnede målsettinger og strategier for hvordan målene skal oppnås til hvert 
enkelt fokusområde.  
 
”Innovasjon” og ”engasjement” er 
verdier og egenskaper som skal 
gjennomsyre både holdninger og 
metoder for hvordan kommuneorganisa-
sjonen skal møte utfordringene som står 
fremfor oss. Det er et mål i seg selv at 
både politisk miljø, ansatte i alle nivåer 
og innbyggerne skal verdsette dette fra 
sine ulike ståsteder, til felles beste. 
 
”Folkehelse” er et begrep og et mål, som 
all planlegging i kommunen skal ha 
fokus på. Det er ikke fremstilt som et 
eget mål i planen, men skal i tråd med 
både plan- og bygningsloven og 
folkehelseloven, gjennomsyre planen.  
 
”Bærekraft” er også et begrep som skal 
være gjennomgående. Med dette menes 
her både økonomisk, sosial, kulturell og 
miljømessig, slik at vi bevarer, foredler 
og forvalter tilgjengelige ressurser på en 
god måte for kommende generasjoner. 
 
 
                                       
 

Figur 2.2: Kommuneplanens samfunnsdel er en viktig  
                  premiss i arbeidet med arealdelen
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2.2 Nasjonale og regionale mål og retningslinjer 
 
Kommuneloven og plan- og bygningsloven er det formelle utgangspunktet for arbeidet med 
kommuneplaner. Arealplanen er en del av den langsiktige delen av kommuneplanen. Planen 
omfatter forvaltning av arealer og andre naturressurser. Gjennom plan- og bygningsloven gis de 
overordnede rammene for kommuneplanarbeidet. Lovverket pålegger kommunene å drive 
arealplanlegging og fastsetter saksbehandlingsregler og innhold.  
 
Kommunal og moderniseringsdepartementet har gitt forskrifter og utarbeidet rundskriv og vei-
ledningsmateriell som er viktig for arbeidet. Sentralt er en forskrift om konsekvensutredninger. 
Den slår fast at det skal utarbeides konsekvensutredning også for kommuneplanens arealdel. 
Rammene for dette arbeidet er gitt i planprogrammet som ble vedtatt av kommunestyret.  
 
Denne planbeskrivelsen skal sammen med den vedlagte verdi- og konsekvensvurdering av de 
foreslåtte utbyggingsområdene, og 11 temakart, dekke kravet til konsekvensutredning. 
 
Regjeringen har også vedtatt en forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt 
planregister. Den fastsetter nøyaktig hvordan arealplankartet skal se ut.  
 
I medhold av plan- og bygningslovens bestemmelser er det gitt statlige planretningslinjer som er 
sentrale for arealplanarbeidet. Disse retningslinjene er ikke juridisk bindende privatrettslig, men 
skal legges til grunn ved kommunens planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og 
bygningsloven.  
 
Følgende statlige planretningslinjer er viktige for arealplanarbeidet i Horten:  

- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 

- Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 

(2011) 

- Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) 

- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) 

 

Vedtatte regionale planer  

- Regional planstrategi 2016-2020 (2016) 

- Regional plan for klima og energi 2016-2020 (2015)  

- Regional plan for verdiskaping og innovasjon (2015) 

- Strategisk kulturplan 2015-2018 (2015)  

- Regional plan for kystsonen i Vestfold (2014)  

 

Regional planer under revisjon 

- Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (2013)  

- Regional plan for folkehelse i Vestfold 2011-2014 (2011) 

- Regional plan for handel og sentrumsutvikling (2009)  
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I tillegg til plan- og bygningsloven er det en rekke andre lover som har betydning for arbeidet 
med arealplanen. Særlig aktuelle er jordloven, naturmangfoldloven, forurensningsloven og 
kulturminneloven. 
 
I jordlovens § 1 (formålsparagrafen) står det bl.a.: 
 

“.......... Forvaltninga av arealressursane skal væra miljøforsvarleg og mellom anna ta 
hensyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og 
kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter.”  

 
Bestemmelsen legger bl.a. til rette for praktisering av et strengt jordvern knyttet til matprodu-
serende areal, og understreker at jordvernspørsmål må ses i et langsiktig perspektiv. 
Regjeringen har nylig kommet med rundskriv som skal stramme opp praktiseringen av 
jordvernet. 
 
Tilrettelegging for alle og retningslinjer for universell utforming er viktige nasjonale føringer. 
Kravet til universell utforming er kraftig styrket i den nye plan- og bygningsloven. 
 
T-1442/12 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging angir hvordan støy skal 
behandles i plan og byggesaker. De støyutsatte områdene er delt i en rød og en gul sone. Rød 
sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og 
etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. Gul sone er en vurderingssone, hvor 
støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.  
 
I sentrumsområder og kollektivknutepunkt kan det defineres avviksområde for støy. I disse 
områdene kan arealbruk i støyfølsomme bruksformål vurderes i rød og gul støysone, dersom de 
tilfredsstiller konkrete krav til tiltak. 
 
Rød og gul støysone er vist som hensynssoner og på eget temakart.  
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2.3 Mål og strategier for areal og sentrumsutvikling i Horten kommune 
 
Dokumentet trekker opp viktige overordnede mål og strategier for kommuneplanens arealdel og 
for kommunedelplan for Horten sentrum. Her er et kort sammendrag mål og strategier for 
kommuneplanens arealdel.  
 
Verdier: Horten skal være en innovativ, engasjerende og attraktiv kommune.      
 
Mål og strategier for arealutviklingen i  
Horten kommune: 

”Spredt konsentrasjon” skal fortsatt være en 
langsiktig utbyggingsstrategi  
Horten kommune har tidligere vedtatt at 
utbyggingsprinsippet for kommunen skal være  
“spredt konsentrasjon”.  
 
Dagens gode utbyggingsmønster der Nykirke, 
Skoppum, Borre/Campus Vestfold, 
Åsgårdstrand og Horten er avgrensede og 
konsentrerte utbyggingsområder, skal 
opprettholdes og forsterkes. Planlegging av 
boliger og næringsbebyggelse skal foregå i 
tilknytting til eksisterende tettsteder. Dette er 
en naturlig oppfølging av en satsing på en 
bærekraftig arealbruk og styrking av 
folkehelsen. Det bidrar også til å sikre en 
attraktiv kommune med gode natur og 
friluftsområder 
 
Satsing på Campus Vestfold 
Campus Vestfold er en motor for framtidig 
verdiskapning i regionen og i Horten 
kommune. Campus Vestfold er det største 
campus i Universitetet i Sørøst-Norge (USN) 
med ca 5.500 studenter og 600 ansatte. 

Sammen med en moderne forskningspark og den planlagte teknologiparken er dette et nav for 
utviklingen i kommunen. I kommuneplanen er det satt av 196 dekar til universitet og 
forskningspark og 189 dekar til universitetsrettet næring. I tillegg kommer boligområder i 
Tonsåsen på 214 dekar. På sikt vil Campus vokse sammen med tettstedet Borre til en ny kraftfull 
bydel i kommunen. Det er startet et arbeid med en overordnet plan for utvikling av Campus 
Vestfold.  
 
Ved forrige rullering av kommuneplanens arealdel ble avklaring av den av langsiktig utvikling på 
Skoppum og Borre utsatt til etter vedtak om jernbanestasjon. Det er nå avklart at nye Horten 
stasjon vil komme ved Viulsrød på Skoppum. En jernbanestasjon vil naturlig bli et transport- og 
kollektivknutepunkt. Det er en forutsetning at arealer nær jernbanestasjonen og kollektivakser 
skal ha høy arealutnyttelse med boliger og arbeidsplasser. Dette vil bli fulgt opp med en egen 
kommunedelplan for Skoppum.  
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Satsing på Horten sentrum  
Horten sentrum skal styrkes og utvikles videre som kommunens urbane tyngdepunkt. Dette er et 
sentralt tema i kommunedelplan for Horten sentrum. Skal man lykkes med dette, må det være 
flere mennesker i sentrum. Derfor er det nødvendig at det bygges flere boliger. Indre havneby, 
grå arealer i sjøfront øst og andre sentrumsprosjekter har et potensial for rundt 2.500 boliger. 
De siste årene har det vært bygd 106 boliger pr år i gjennomsnitt. Skal man lykkes med 
utbygging av Indre havneby, og etter hvert andre sentrumsprosjekter, kan man ikke legge ut en 
rekke konkurrerende prosjekter. I den første fasen bør Indre havneby prioriteres. Se for øvrig 
sentrumsplanen.  
 
I hovedsak er det godt samsvar mellom nasjonale mål, målene i fylkesplanen og de overordnede 
retningslinjer som kommunen har vedtatt å legge til grunn for arealplanen. 
 
        
               

 
  



 side 12 

 

______________________________________________________________________________ 
12. mars 2019        Kommuneplanens arealdel - planbeskrivelse 

3. Langsiktig utviklingsperspektiv 

 
 
3.1 Utviklingen til nå 
Horten kommune har i dag to byer og tre tettsteder med til sammen 27.335 innbyggere (pr 1.1.2019).  
Det er Horten by med 19 454 innbyggere, Åsgårdstrand med 3 205 innbyggere, Borre med 1 455 
innbyggere, Skoppum med 2 145 innbyggere og Nykirke med 1 216 innbyggere.  
 
Figuren under viser byer og tettsteder i Horten kommune. Tettbebygde områder er skravert grått. 

 

                  

 

Åsgårdstrand 

Skoppum  

 

Horten 

Borre 

Nykirke 

 
 
Figur 3.1: Kart over Horten kommune med byer og tettsteder 
 
De siste tiårene har Horten blitt utvidet betydelig vestover og nordover i Hortensmarka. I tillegg har en 
del utbygging skjedd som fortetting. Skoppum har hatt en betydelig utbygging vest for stasjonen.  
Åsgårdstrand og Kirkebakken har blitt bygget ut noe vestover, mens det bare har vært mindre utbygging 
på Nykirke. 
 
Generelt er det et stort utbyggingspress sør og øst i kommunen. På Skoppum, Nykirke og nord i Horten er 
det områder som har vært planlagt for boligbygging uten at områdene har blitt bygget ut. De siste årene 
har det imidlertid vært en vesentlig utbygging på Viulsrødåsen på Skoppum.  
 
3.2 Utviklingstrekk framover 
Det kan tenkes flere muligheter for videre utvikling av tettstedene i Horten kommune. I tidligere 
kommuneplan har det vært drøftet følgende tre alternativer. Det er “Båndbyalternativet”, “J-alternativet” 
og “Spredt konsentrasjon”. 
 
Dersom bare markedet skal styre utviklingen, er det sannsynlig med en betydelig utbygging sørover i 
kommunen. Med begrensning på strandområdene vil en utbygging langs FV 325 være sannsynlig. 
Utviklingen på Universitetet i sørost-Norge på Campus Vestfold forsterker en slik trend. I løpet av noen 
tiår kan det være etablert en sammenhengende bebyggelse mellom Horten og Tønsberg. Byene vil gro 
sammen til en større båndby. For fylkesmyndighetene har det vært et klart mål å unngå en slik båndby. 
 
Alternativt kan man tenke seg en utbygging sørover som ikke er knyttet til FV 325. De siste årene har det 
vært mye diskusjon om utbygging av boligområder på Eik, Langgrunn, Kirkebakken og Tonsåsen. Dersom 
slike planer realiseres, kan tettstedene Horten, Borre og Skoppum kunne gro sammen. I løpet av noen tiår 
vil man få en sammenhengende tettbebyggelse fra Horten gjennom Kirkebakken og til Skoppum. Dette er 
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det såkalte “J-alternativet” hvor man får et stort tettsted som ser ut som en J. En utvikling med bygging 
sørover fra Horten mot Borre er imidlertid konfliktfylt i forhold til jordvern, kulturminner og 
strandsonen. 
 
I første fase er det sannsynlig at tettstedet Borre vokser mot Skoppum. Vedtatte utbyggingsområder i 
Tonsåsen og nye forslag vestenfor illustrerer en slik utvikling. 
 

   

 

 

 

 
Figur 3.2:  Utbyggingsalternativer med “Båndbyalternativet” til venstre og  

“J-alternativet” i midten og “spredt konsentrasjon” til høyre. Eksisterende tettbebyggelse er 
vist med mørk gråfarge, mens framtidig utbygging er grovt illustrert med lyst grått. ”. Det må 
understrekes at dette er en illustrasjon av et prinsipp og det betyr f.eks. ikke at det skal 
bygges i Hortensmarka og på Mellomøya. 

   
I rikspolitiske retningslinjer (RPR) for samordnet areal- og transportplanlegging legges det vekt på et 
utbyggingsmønster som reduserer det totale transportbehov og legger til rette for bruk av 
kollektivtransport. Båndbyalternativet vil være klart i strid med disse retningslinjene. I SPR for 
strandsonen i de såkalte åpne områdene skal skje i tilknytning til eksisterende tettsteder. Områdene sør 
for Horten, Borre og langs FV 325 omfattes av disse retningslinjene. Båndbyalternativet, og delvis også J-
alternativet er derfor i strid med SPR for strandsonen. 
 
Horten kommune har tidligere vedtatt at utbyggingsprinsippet for kommunen skal være  
“spredt konsentrasjon”. Dagens gode utbyggingsmønster der Nykirke, Skoppum, Borre, Åsgårdstrand og 
Horten er avgrensede og konsentrerte utbyggingsområder, skal opprettholdes og forsterkes. Planlegging 
av boliger og næringsbebyggelse skal foregå i tilknytting til eksisterende tettsteder.  
 
Dette prinsippet er videreført i de mål og strategier for arealutviklingen som formannskapet vedtok 
12.1.2015. Dette forslaget til arealplan er derfor bygget på dette prinsippet. Det legges opp til at den 
største veksten skal være i Horten.  
 
 

 
 
Figur 3.3: Ved å satse på utbygging etter prinsippet med ”spredt konsentrasjon” er det større  
      mulighet for å ta vare på kulturlandskapet utenfor tettstedene.  
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4.  Bakgrunn for forslaget 

 
Behovet for boligarealer og næringsområder er viktige premisser for arbeidet med arealplanen. Med en 
planhorisont på 12 år skal det være tilstrekkelig med arealer, men heller ikke vesentlig mer. Det betyr at 
det må være et forhold mellom antatt befolkningsvekst og de boligområdene som legges ut.  
 
4.1 Arealbehov for nye boligområder 
Arealbehovet for nye boliger er beregnet på nytt. Det er tatt utgangspunkt i statistikk over 
befolkningsutvikling og boligbygging og befolkningsprognose for årene fremover.  
 
Horten kommune har hatt befolkningsvekst hvert år siden sammenslåingen i 1988. Den årlige veksten 
har variert fra 0,04 % til 1,49 % med 0,67 % veskst som gjennomsnitt for hele perioden. Tabellen under 
viser gjennomsnittlig vekst for de siste fem, ti, femten og tyve år. Fra 2009 var det fem år med høy 
befolkningsvekst i Horten. I den perioden var gjennomsnittlig vekst rundt 1,2 %. Antall innbyggere i 
Horten kommune har økt med ca 5.000 de siste 25 år 
 
De siste fem årene er den gjennomsnittlige veksten redusert til 0,43 %. I 2018 var veksten bare 0.07 %.   
Samtidig er også prognosene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) justert ned.  
 
Befolkningsvekst: 

 Snitt siste 5 år 117 0.43 % 

Snitt siste 10 år 186 0,71 % 

Snitt siste 15 år 202 0,64 % 

Snitt siste 20 år 188 0,74 % 

 
I forbindelse med behandlingen av 
mål og strategier for areal- og 
sentrumsutvikling i 2015 ble det lagt 
til grunn et mål for befolkningsveksten 
i Horten på rundt 1 % i gjennomsnitt.  
 
Dette synes høyt i dag. Det er også et 
spørsmål om det er riktig å knytte 
målet til en prosentvis vekst. Et annet 
alternativ er å ha et vekstmål knyttet til et fast antall hvert år. En slik tilnærming samsvarer bedre med 
prognosene fra SSB. I den siste prognosen fra SSB i juni 2018 viser hovedalternativet et forventet 
befolkningstall på 30 800 innbyggere i 2040. Det er en gjennomsnittlig vekst på 158 innbyggere pr år 
tilsvarende en gjennomsnittlig årlig vekst på rundt 0,6 %. Kommunen bør imidlertid være mer ambisiøs 
enn middelalternativet til SSB. I det videre arbeid er det derfor tatt utgangspunkt i en vekst på 250 
innbyggere pr år. Det tilsvarer en gjennomsnittlig vekst med rundt 0,8 % pr år og gir ca. 32 800 
innbyggere i 2040.  
 
Dette gir et behov for rundt 125 nye boliger pr år. Til sammenligning ble det bygget i gjennomsnitt 100 
boliger pr år de siste 20 årene. Planen omfatter en periode på 12 år med rullering hvert fjerde år. Derved 
er det gode muligheter for å korrigere tallene underveis. 
 
Tidligere har det vært lagt til grunn at det skal bygges ut boliger med en gjennomsnittlig tetthet på 1,5 
bolig pr dekar, dvs 667 kvadratmeter pr bolig. Det er imidlertid ønskelig med en betydelig differensiering 
av dette. I sentrumsområdene er det aktuelt med en tettere utbygging, mens andre områder bygges 
mindre tett.  
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I regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) er det lagt til grunn en tetthet på 4 boliger pr dekar. 
Dette er et gjennomsnittstall for alle områdene. I Horten sentrum er det flere store utviklingsområder 
hvor det er lagt opp til en høy tetthet. Det er et mål å få en gjennomsnittlig tetthet som tilfredsstiller 
kravene i RPBA. 
 
Det er et ønske om å kunne tilby boliger eller tomter av ulik størrelse og standard. For eksempel mener 
næringslivet at det ikke er tilstrekkelig med attraktive boliger eller tomter i kommunen. Det er ønskelig å 
ha tomter med ulik pris og størrelse. Det er også behov for leiligheter med god beliggenhet, utsikt og høy 
standard. 
 
Utbyggingen vil dessuten kunne påvirke bruktmarkedet. For eksempel vil bygging av leiligheter ofte være 
interessant for eldre mennesker. Dette kan føre til at flere brukte eneboliger blir tilgjengelige på 
boligmarkedet. 
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4.2 Arealbehov  nye næringsområder 
En offensiv strategi for næringsutvikling er viktig for at Horten skal være en attraktiv kommune. Vi 
ønsker å nå målsettingen om økt sysselsetting og en reduksjon i arbeidsledighet og sosiale ulikhet. Horten 
har i flere år hatt en noe høyere ledighet enn 
gjennomsnittet i Vestfold. 
 
De overordnede målene for utviklingen av 
næringslivet i Horten og i Vestfold må legges til grunn 
når det skal vurderes hvilke arealer som legges ut til 
næringsformål. Strategisk næringsplan for Horten 
kommune for 2015 – 2020 ble vedtatt av 
kommunestyret 15.12.2014. Planen er styrende for 
kommunens satsing på næringsutvikling i denne 
perioden. 
 
I planen er det følgende seks satsingsområder: 
 

 

I kommuneplanen er det nå satt av ca 350 dekar som planlagt næringsbebyggelse. De største arealene er 
knyttet til Campus Vestfold og Hauan næringspark 

Kopstad godsterminal er et viktig for logistikkbasert næringsvirksomhet. I områdereguleringen for 
Karljohansvern er det lagt til rette for en videre utvikling av Horten industripark. Det er et svært viktig 
industriområde for kommunen.  

I tillegg vil de frigitte arealene i havna utgjøre en viktig mulighet for fremtidig næringsutvikling i 
kombinasjon med boliger. Det skal også legges til rette for at eksisterende bedrifter sikres 
utvidelsesmuligheter der det er aktuelt. 
 

Det er også et potensiale for fortetting og bedre utnyttelse av eksisterende næringsområder. 

Tverrmyra/Langmyra på Skoppum er eksempler på dette. 
 
I Regional plan for verdiskaping og innovasjon (RPVI) er økt verdiskapning i Vestfold et viktig mål. 
Horten er her utpekt som en satsingskommune for elektronikk og maritime næringer. 
 
I Strategisk Næringsplan er det å sikre tilstrekkelige næringsarealer et av handlingspunktene. Videre er 
det viktig å sikre næringslivet god tilgang på kompetent arbeidskraft og kommunen økte skatteinntekter 
ved å legge til rette for nye og attraktive boligtilbud gjennom kommunens arealplan Dette er fulgt opp 
gjennom nye attraktive boligområder ved Oreønningen og Rørestrand. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       Figur 4.1:  Forskningsparken på Campus Vestfold 
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Horten er nå en universitetsby med et stort og viktig campus med rundt 5500 studenter og 600 ansatte. 
Arealplanen legger til rette for en videreutvikling av Campus med universitet, studentboliger, 
forskningspark og universitetsrettete næringsetableringer. Viktige drivere for denne utviklingen vil være 
god tilgang på attraktive arealer og effektive kommunikasjonsløsninger mellom campusområdet og 
jernbanestasjon, E18, RV 19, fylkesvei 325 og Horten sentrum. Tilgang på attraktive boligområder med 
nærhet til campus vil også være viktig for å styrke den videre utviklingen. I denne planen åpner vi for noe 
mer boligbygging nær campus. I tillegg foreslås det en ny vegløsning fra campus mor nord. Dette vil bedre 
kommunikasjonen mellom campus og nys stasjon eller E18. 

Kopstad godsterminal og Hauan næringsområde er en satsing på logistikk og transport.    
I tillegg har Langmyra og Tverrmyra næringsområde på Skoppum et potensiale for fortetting og nye 
bedrifter. Området rundt den nye jernbanestasjonen og Origo Næringspark vil også bli viktig for fremtidig 
næringsutvikling i dette området. Ved byutviklingsprosjekter i Horten sentrum bør det også legges til 
rette for næring, gjerne i kombinasjon med bolig. 
 
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.                    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
Figur 4.2:  Horten har et avansert næringsliv med teknologi på sjø og land (Mars) 
  



 side 18 

 

______________________________________________________________________________ 
12. mars 2019        Kommuneplanens arealdel - planbeskrivelse 

5. Forslag til ny arealplan 

 
5.1 Generelt om forslaget 
 
Hovedsatsingen i forslaget er:  
 

 Satsing på Horten sentrum (kommunedelplan for Horten sentrum) – en levende by med mange 
nye boliger. 

 Satsing på Universitetet i Sørøst-Norge med utvikling av Campus Vestfold med 
kunnskapsbasert næringsutvikling, studentboliger og nødvendig infrastruktur med vegløsning 
mot nord 

 Sikring av Hagebyen Horten med strengere regler for fortetting i typiske småhusområder, 
 Boligutvikling i Horten og på Skoppum og Borre  
 Satsing på offentlig tjenesteyting og gode skoler 
 Utvikling av eksisterende tettsteder 
 Hensyn til naturverdier og kulturlandskap 
 Ingen nye byggeområder på dyrket mark 
 Ingen nye byggeområder i Hortensmarka 

 
Forslaget som presenteres er basert på hovedprinsippet om spredt konsentrasjon. Det betyr at det skal 
satses på å videreutvikle de eksisterende tettsteder. Det er et mål å unngå spredt utbygging og tiltak som 
er konfliktfylte i forhold til landbruk og miljø.   
 
Det satses på Campus Vestfold med videre utvikling av universitetet, forskningspark, aktivitetsbygg, 
infrastruktur og nye næringsområder knyttet opp mot universitetsmiljøet.  Tettstedet Borre skal utvikles 
ved at universitetsområdet og Borre vokser sammen. I tillegg legges det legges til rette for nye attraktive 
boligtomter i området mot Tonsåsen.    
 
I Horten er gode muligheter ny boligbygging ved endret arealbruk i eksisterende byggeområder, 
fortetting på grå arealer i Horten sentrum og noe boligbygging i nord (Oreønningen, Skavli og Drasund). I 
tillegg er det lagt til rette for attraktive sjønære boliger i området ved Rørestrand.  På Skoppum satses det 
på boligbygging i Viulsrødåsen og Borreborgåsen. På Nykirke legges det til rette for boligbygging i 
Sletterødåsen og en videre utbygging av Klokkeråsen sør.  
 
Arealbruken er basert på en befolkningsvekst på 250 innbyggere pr år.  Det er satt av 350 dekar med 
næringsområder, 508 dekar boligområder og 76 dekar områder for offentlig formål. Dette gir grunnlag 
for bygging av rundt 2000 boliger i løpet av planperioden. Det er noe mer enn behovet i perioden. 
Arealbruken i de planlagte utbyggingsområdene er vist i figur 5.1. Dette omfatter både områder som har 
ligget inne i planen fra før og nye forslag. Det er reletivt godt med utbyggingsområder som ikke er utbygd 
i gjeldende plan. Derfor er det få nye områder som er tatt med.  
 

              
                 
Figur 5.1: Arealer avsatt til 
utbyggingsområder, men ikke utbygd 
 

 
 
 
 
 
 
  

508

76,3

349,7

0

100

200

300

400

500

600

Boligformål Offentlige formål Næringsformål

Utbyggingsområder



 side 19 

 

______________________________________________________________________________ 
12. mars 2019        Kommuneplanens arealdel - planbeskrivelse 

5.2  Bærekraftig byutvikling 
 
Ved bærekraftig utvikling menes det en samfunnsutvikling som 
imøtekommer dagens forbruksbehov, uten å forringe 
mulighetene for kommende generasjoner, til å få dekket sine. 
Horten kommune har ulike overordnede strategier som bygger 
opp under en bærekraftig byutvikling for fremtiden.  
 
Hovedprinsippet om spredt konsentrasjon, der en videreutvikler 
de eksisterende tettstedene fremfor å åpne opp for spredt 
boligutvikling er viktig for å sikre et mer bærekraftig samfunn. 
Fortettingen skal primært forekomme på såkalt «grå arealer» i 
sentrum. Med det menes bl.a. parkering og transformasjons-
områder. På den måten får en høy utnyttelse av sentrumsnære 
arealer som har nærhet til gode kollektivakser og knutepunkt. 
Satsingen på knutepunktutvikling og tilhørende fortetting i de 
nærliggende arealene, er viktig for å redusere utslipp fra 
personbiler og tilrettelegge i størst mulig grad for offentlig 
transport. Samtidig som det er arealeffektivt, reduserer en også 
klimautslippene og muliggjør en infrastruktur med «grønn» 
mobilitet som er bærekraftig for fremtiden. 
   
Satsingen på Campus Vestfold med utredning av autonome 
kjøretøy mellom campus og nye Horten togstasjon, er et viktig 
signal for fremtidens arealdisponering i sammenheng med 
utvikling av infrastruktur, sett fra et klima- og miljø ståsted. Det 
skal heller ikke tas av LNF – arealer (Landbruk, natur og 
friluftsområde) og omregulere det til andre arealformål. 
Beliggenheten til tettstedene, sett i forhold til topologien og 
landskapet som omkranser de, medfører at jordvernet har stått 
sterkt og er noe som blir videreført i Horten kommune, i 
samsvar med nasjonale retningslinjer. 
 
Horten kommune står ovenfor en fremtid med store utviklings- 
Muligheter. Det er viktig med en enda større bevissthet og  
fokus på en bærekraftig utvikling.  Eksempler er satsing på  
miljøhus med lave utslipp og et positivt eller lavt klimaavtrykk.  
 
Klimatilpasning 
Klimatilpasning er viktig for å sikre seg mot de endringene en 
ser i klimaet. Dette er derfor en viktig og sentral del av 
planen. For eksempel kan innarbeiding av «blågrønn faktor» i 
nye reguleringsprosesser sikre en bedre drenering av 
overvann ved intens nedbør og sikre tilstrekkelig kapasitet 
for vann og avløp.  I bestemmelsene for denne planen er det 
innarbeidet noen viktige klimatilpasningstiltak. Det er 
bestemmelser om vann og overvann. Dette er en tilpasning til 
et klima med større og mer intensive nedbørsperioder.  
Videre er det bestemmelser om bygging i forhold til forventet 
havnivåstigning og stormflo samt bestemmelser og 
hensynssoner om ras og skred.   
 
 
 
 

Fig 5.4. Illustrasjon Indre Havneby Horten 

Griff arkitektur og Futhark/Asplan 

Fig 5.3. Illustrasjon Indre Havneby 

Horten 

Griff arkitektur og Futhark/Asplan 

Fig 5.2. Illustrasjon pilotprosjekt «Tettere 

byer med høyere kvalitet» - Lala Tøyen 
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5.3 Hagebyen Horten 
 
Som en del av befolkningsveksten og utviklingen av Horten, 

utvikles det nye boligområder samt fortetting i de 

eksisterende. Fortetting av eksisterende boligområder kan 

være utfordrende for berørte parter og kan frembringe en del 

spørsmål i prosessen. Et av de spørsmålene er hvordan en skal 

sikre identiteten og særegenheten til de ulike områdene, 

samtidig som en legger til rette for videre utvikling.  

Boligstrukturen i Horten har blitt til ved en tydelig og helhetlig 

planlegging helt tilbake til slutten av 1800-tallet. Strukturen og 

egenskapene den helhetlige planleggingen har gitt byen, er en 

sterk identitet som «hagebyen» Horten. Eneboliger med 

private hager danner en overordnet grønnstruktur som 

strekker seg gjennom hele byen, fra Apenes og Keisermark, 

gjennom sentrum og ut til Tveiten. Det gir byen et særpreg og 

en idyll som er til stor verdi for innbyggerne og tilreisende. Det 

er nettopp den identiteten, særpreget og kvaliteten det gir, 

som er en sterk bidragsytere til å gjøre Horten attraktiv for  

innbyggere og tilflyttere. Fortetting i de eksisterende  

boligområdene kan gå på bekostning av den eksisterende bolig- og grøntstrukturen. Områdene kan sakte 

men sikkert miste sitt særpreg, da større hager kan blir bygget ned med rekkehus og lavblokker.  

Hensikten med bevaringen 

For å ivareta byens historiske boligutvikling og identitet, vil det være nødvendig å sikre bevaring av 

«hagebyen Horten», samtidig som det legges til rette for modernisering og fortetting der det er forsvarlig. 

Hensikten med virkemiddelet er å bevare bebyggelsen med småhuskarakter, og å opprettholde og styrke 

småhusområdenes kvaliteter. Det skal ivareta områdenes 

estetiske, funksjonelle og miljømessige kvaliteter. Dette er 

knyttet til eksisterende bebyggelse, landskap, grønnstruktur 

og bomiljø. Det skal sikre at fremtidig fortetting er tilpasset 

omgivelsene og harmonerer med områdets karakter. 

Avgrensning 

Figur 5.6 angir det geografiske området som er avsatt til 

bevaring av «Hagebyen Horten». Området får regulerings-

bestemmelser som er mer restriktive enn arealdelen 

generelt. Se arealdelens tilhørende reguleringsbestemmelser, 

for de eksakte bestemmelsene. 

Grepet med bevaring av hagebyen Horten, gir en 
forutsigbarhet for både innbyggerne og utbyggere. Horten 

kommune har allerede en eksisterende overordnet strategi 

om at fortetting skal skje på såkalt «grå» arealer i 

sentrumsområdene. Med dette grepet bygger vi opp under og 

forsterker den eksisterende strategien. Vi unngår fortetting i 

«eple hagene» rundt sentrum og får kanalisert fortettingen til 

de store utviklingsområdene i sentrum. 
Fig 5.6. Avgrensning «hagebyen Horten» 

Fig 5.5 Eksempel på boligstruktur med 

tilhørende grøntstruktur i Horten» 
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5.4 Boligsosiale forhold 
 
Alle skal bo godt og trygt. Dette er viktig for at vi skal kunne ta utdanning, danne familie, være i arbeid og 
ta vare på helsen vår. Boligen er også en ramme for et sosialt liv og gir tilhørighet til et nærmiljø og 
lokalsamfunn.  

 

Selv om de aller fleste bor godt i Horten kommune i dag, gjelder ikke dette alle. De som ikke selv er i stand 
til å skaffe seg en bolig og bli boende, skal få den hjelpen de trenger. Ingen skal måtte gjøre seg fortjent 
eller kvalifisert til å få hjelp.  

 

Alle må bo, og med riktig hjelp kan alle bo. Boligen og nærområdet har stor betydning for oppveksten til 
barn og unge. Vi vil derfor forsterke innsatsen overfor barnefamilier og unge som ikke bor bra. Dette er 
viktig for barna her og nå, og for å forhindre at dårlige levekår går i arv. 

 

Erfaringene viser at samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer er avgjørende for å lykkes i det 
boligsosiale arbeidet. Vi må løse oppgavene sammen. Horten kommune vil fra 1/1-18 ha fire 
kommunalområder som mer strukturert vil jobbe sammen om i det boligsosiale arbeidet i Horten 
kommune; 

 

1. Kommunalområde Helse og velferd; Utrede boligbehov for vanskeligstilte grupper, oppfølging av 
brukere for mestring av boforholdet og formidle husbankens virkemidler  

2. Kommunalområde Teknisk; Eiendomsforvaltning, vurderer kjøp og/eller nybygg, oppfølging av 
eksisterende boligmasse og Husbankens by- og tettstedsprogram 

3. Kommunalområde Kultur og samfunn; Arealplanlegging, folkehelse, by- og samfunnsutvikling 
4. Kommunalområde NAV; Midlertidig bolig, akuttplasseringer og økonomiske virkemidler 

 

Oppgaver og ansvar legges til kommunalområder og enheter etter kompetanse og tilsvarende 
ansvarsområder. Kommunen mener boligarbeidet styrkes gjennom tydelig ansvarsdeling, noe som fører 
til tettere tverretatlig samarbeid og forankring i kommunens administrative og politiske ledelse. Frivillige 
og ideelle organisasjoner er viktige samarbeidspartnere. Innbyggerne, lokale velforeninger samt brukere, 
pårørende og interesseorganisasjoner skal høres i utviklingen av egen kommune, og har kommet med 
innspill til planen.  

 

Temaplan for boligsosialt arbeid ble revidert i 2018, grunnet ny intern organisering av det boligsosiale 
arbeidet i kommunen. Arbeidet bygger på KOM-136/16 Vedtak: «Temaplan boligsosialt arbeid 2016-
2019 vedtas. Foreslåtte tiltak følges ved rullering av Økonomi- og handlingsplan. Anskaffelse av nye 
boliger for vanskeligstilte, ut over det boligstiftelsen kan tilby innenfor stiftelsens egne budsjettrammer, 
skal skje i regi av Horten kommune, med kommunen som eier. Horten kommune skal samarbeide med 
Boligstiftelsen for å sikre at stiftelsens eksisterende boligmasse til enhver tid er tilpasset kommunens 
behov.» 
 
Hensikten med arbeidet er også å øke samhandlingen internt og eksternt. Gjeldende temaplan er ikke 
godt nok forankret i kommuneplanens arealdel. 
 
Dette søkes bedret gjennom revisjon av begge planene, som foregår parallelt.  
 

Planen bygger blant annet på den nasjonale strategien «Bolig for velferd 2014 – 2020» og Husbankens by- 
og tettstedsprogram, som Horten kommune er en del av. 

 
Kommuneplanens samfunnsdel beskriver fire fokusområder som alle har innvikning på det 
boligsosiale arbeidet. Under hovedutfordringer fremover (s. 29) står det: 
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” Utfordringer med et begrenset botilbud for sårbare grupper som bl.a. flyktninger, 
innvandrere og andre med spesielle behov fører til at en må være oppmerksom på at en 
uheldig manglende integrering kan medføre en uønsket oppdeling av boområder.” 

 
Nye boliger kan erverves ved oppkjøp av brukte boliger. I tillegg er det mulig å sette av en mindre del av 
nybygde boliger i et område.  Begge delene bør skje ut fra et prinsipp om spredning av slike boliger. 
 
Kommunen solgte det meste av boligmassen til Horten kommunale boligstiftelse på 1990-tallet. Siden har 
behovene for boligtyper endret seg. Blant annet har behovet for store boliger til barnerike familier økt. 
Anskaffelse av slike og andre kommunale boliger kan skje på flere måter, etter behov og 
hensiktsmessighet. Med hensyn til store boliger kan kommunen kjøpe bruktboliger fortløpende i det åpne 
markedet, og eventuelt tilpasse boligen etter behov. Kommunen kan regulere og bygge på tomter i 
kommunalt eie, og/eller kjøpe areal. Samtidig eier kommunen lite areal utover grøntområder. På Borre, 
Skoppum og Nykirke er det regulert areal til boliger. Her kan kommunen sette av areal til boliger til 
utbygging i kommunalt eie. Det er også mulig å benytte ordninger via Husbanken, som blant annet sikrer 
kommunal tildelingsrett i boligprosjekter. Kommunen kan også benytte seg av utbyggingsavtaler som gir 
kommunen rett til å kjøpe en andel av boliger i nye prosjekter til markedspris. Kjøp av kommunale 
boliger gjennom utbyggingsavtale er nedfelt i forslag til bestemmelser.  
 
I tråd med målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel om å legge til rette for integrering er det viktig 
med spredning av kommunale boliger. Spredning bidrar til at kommunen disponerer boliger i flere 
områder.  
 
Det er mange hensyn som må avveies, og kommunen har utarbeidet noen prinsipper som skal ligge til 
grunn ved anskaffelse av kommunale boliger. Den kommunale boligsosiale strategien skal bidra til: 
 
- Stabilitet  
- Spredning  
-     integrering  
  
I kommuneplanen er det mulighet for å gi bestemmelser eller retningslinjer som gir kommunen 
fortrinnsrett til kjøp av boliger til markedspris. Det sikrer en mulighet for kommunalt oppkjøp av boliger.  
Vi foreslår en bestemmelse som sikrer at det ved detaljregulering av nye boligområder skal vurderes 
kommunalt oppkjøp av en andel av boligene. Dette kan sikres gjennom bestemmelser og 
utbyggingsavtaler med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-3.  Gjennom utbyggingsavtale kan 
kommunen sikres fortrinnsrett til å kjøpe boliger til markedspris.  
 
5.5 Folkehelse 
Hvordan arealene disponeres er av stor betydning for folkehelsen. Et av målene i folkehelsearbeidet er å 
redusere sosiale forskjeller i helse, samt øke opplevelsen av mestring, tilhørighet og trygghet for 
innbyggerne. Kvaliteter i nærmiljøet ar av stor betydning for befolkningens trivsel og helse, og har 
potensiale for å motvirke de negative helseeffektene som følger av sosial ulikhet.  Folkehelseperspektivet 
er søkt ivaretatt gjennom hele planen, men av spesiell betydning kan nevnes: 
 
Nærhet og tilgang til natur- og rekreasjonsområder: Tilgang til natur- og rekreasjonsområder er av 
stor betydning for den er enkeltes helse og livskvalitet. Å ivareta naturområder, og legge til rette for økt 
bruk, er av betydning for folkehelsen. I kommuneplanens arealdel vil grensen til Hortensmarka ivaretas. 
Ved å hindre videre utbygging unngås fragmentering og forringelse av rekreasjonsområder. Utbygging 
skjer etter et prinsipp om spredt konsentrasjon, hvilket bidrar til å ivareta landbruks-, natur- og 
friluftsområder. Fra forskning vet vi at utsatte grupper i mindre grad oppsøker naturområder utenfor 
sentrum. Det er derfor viktig å ivareta grøntområder, som egner seg til fysisk aktivitet, lek og sosialt 
samvær, også i sentrumsnære områder.  
 
Gode kollektivtilbud: Spredt konsentrasjon åpner for en satsning på transportknutepunkter. Det gir 
mulighet for et bedre kollektivtilbud, hvilket er av betydning både for å begrense biltrafikk, og for god 
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tilgjengelighet til kommunens fasiliteter - også for de som ikke disponerer bil. Et universelt utformet 
transporttilbud øker befolkningens mulighet for inkludering og deltakelse i samfunnslivet, noe som er av 
stor betydning for innbyggernes livskvalitet, helse og trivsel.  
 
Satsing på aktiv transport: Det ligger store folkehelsegevinster i økt fysisk aktivitet i befolkningen. 
Aktive hverdagsliv skapes blant annet gjennom tilrettelegging for aktiv transport. Kommuneplanens 
arealdel ivaretar en satsning på sammenhengende gang- og sykkelveier, samt hensiktsmessige stier og 
traseer. Dette motiverer til, og muliggjør, valg av aktiv transport til skole / jobb, offentlige tjenester og til 
transportknutepunkter.  
 
 

          
 
        Figur 5.7: Horten har en lang strandlinje 
 

 
5.6 Natur- og friluftsområder 
 
Sikring av viktige natur- og friluftsområder er en viktig del av kommuneplanen. Disse områdene er vist på 
kartet som LNF-områder. Det viktigste grepet for å ta vare på disse områdene er den langsiktige 
utviklingsstrategien. I tillegg kommer markagrenser og strengere vern av strandsonen. Det er et eget 
temakart om friluftsliv og rekreasjon, om naturverdi og om landskap.  
 
Det er også vist soner med særlig hensyn til friluftsliv, landskap og bevaring av naturmiljø. For soner med 
særlig hensyn til friluftslv er det tatt med viktige strandområder i tillegg til Hortensmarka med 
Borrevannet. For hensynssone landskap er det kulturlanskapet med Falkensten, Borrevannet og 
Borreskåla og Fjugstadområdet som er tatt med. For hensynssone bevaring av naturmiljø er det tatt 
utgangspunkt i naturtypekartleggingen. Alle A-områder er vist med hensynssone. Det fanger bl.a. opp en 
god del gamle og hule eiker.   
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                         Figur 5.8  Misteltein er en fredet plante som er svært vanlig i Horten 

 

 
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen omfatter vesentlige 
deler av Horten kommune. Virkeområdet følger tidligere FV 670 fra Res grense til RV 310. Derfra følges 
RV 310 inn til Horten. Tettbebyggelsen i Horten og Åsgårdstrand omfattes ikke av retningslinjene. Fra 
Rørestrand følges bebyggelsen opp til Borreveien og fram til RV 19. Fra RV 19 går grensen for 
virkeområdet sørover midt på Tonsåsen slik at Adalstjern og det foreslåtte verneområdet kommer 
innenfor virkeområdet. En slik linje følges sørover til Adalsveien. Derfra går grensen for virkeområdet 
østover til grensen for bebyggelsen i Åsgårdstrand. Virkeområdet er fastsatt av Klima og 
Miljødepartementet. 
 

Naturgrunnlag 
Naturgrunnlaget skal forvaltes på lang sikt, ut fra hensynet til naturens mangfold, produktivitet og evne 
til fornyelse. Karakteristiske hovedtrekk i naturtype og landskap må søkes opprettholdt, og verdifulle 
lokaliteter, forekomster og arter må tas vare på innenfor det økologiske samspill i sine miljøer. 
 
Det er viktig å sikre en vannkvalitet som, ut fra stedlige forhold, gir grunnlag for naturlig plante- og 
dyreliv og tillater bading, annet friluftsliv og konsum av sjømat uten helserisiko. 

 

Kulturminner og kulturmiljøer 
Det legges vekt på å bevare karakteristiske kulturlandskap, kulturminner, kulturmiljøer og enkeltstående 
eksempler på den særegne kystkulturen i området. 

 
Rekreasjon 
Grunnlaget for allmenn rekreasjon skal trygges og utvikles videre. Mulighetene for friluftsliv og 
opplevelse av natur- og kulturmiljø i kystsonen må opprettholdes og forbedres. 
 
Det er nå blitt større fokus på 100 meters sonen og fastsatte byggegrenser. Byggegrenser er fastsatt i 
kommuneplanen eller reguleringsplaner og omfatter bare byggeområder.  
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 Figur 5.9: Sikring av strandsonen er et viktig tema i Vestfold 
 
 
Det er et generelt byggeforbud i hundre meters beltet med mindre byggegrense er fastsatt i plan. I 
byggeområdene i Horten by og Åsgårdstrand samt hytteområder på Løvøya, Falkensten og Frebergsvik er 
det fastsatt byggegrenser. Grensene er vist på arealplankartet. 
 
Markagrense mot Hortensmarka i vest i er vedtatt tidligere og det foreslås ingen endring. Som følge av 
kommunestyrets vedtak om å åpne for regulering av boliger på Rørestrand, er markagrensen mot sør i 
Horten foreslått til sør for dette området.  

 
 
 
 
  

Figur 5.10: Hortensskogen og Lystlunden 
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5.7  Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap 
 
Horten kommune har mange vakre og viktige kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap. Disse stedene 
er kilder til opplevelse og gjør kommunen attraktiv. Regionalt verneverdige kulturlandskap er vist på 
temakart landskap og med hensynssone knyttet til plankartet  
 
Kommunen har flere områder som er fredet etter kulturminneloven. Det gjelder blant annet områder på 
Karljohansvern og ved Borrehaugene. Fredete områder er vist med hensynssone båndlagt etter annet 
lovverk. Her gjelder fredningsbestemmelsene foran kommuneplanen. Automatisk fredete kulturminner 
er også vist på kart.  
 
Området rundt Borrehaugene er særlig viktig av flere grunner. Det inngår i et område hvor Regjeringen 
har bestemt at Norge skal søke inntatt på UNESCOs liste over verdens kulturarv.  Det er også et viktig 
område for veiledning og opplevelse av kulturminner. Midgard historiske senter med den nye Gildehallen 
er viktig i så måte. Dette sammen med kyststien og mye bruk, gjør dette til et viktig område for både 
natur, kultur og friluftsliv.  
 
Horten kommune har tre middelalderkirker som representerer viktige kulturminner. 
 
Sone med særlig hensyn bevaring av Kulturmiljø er benyttet for å markere områder med bevaringsverdig 
bebyggelse. Det er tatt utgangspunkt i de kartlagte områdene fra sentrumsplanen. I tillegg kommer et 
område i øvre Keisemark som Riksantikvaren har kartlagt.  
 
I tillegg er eksisterende områder som er regulert som spesialområde for bevaring markert med 
hensynssoner.  Det er utarbeidet retningslinjer til disse hensynssonene.  
 
Regionalt viktige kulturmiljøer i by og i andre områder er vist på eget temakart. 
 
                 

              
                 
           Figur 5.11   Borrehaugene med kulturlandskapet omkring av viktig for kultur,  
                               opplevelser og friluftsliv i Horten kommune 
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5.8 Behov for nye offentlige områder  
 
Det er behov for arealer til ulike offentlige formål. Dette gjelder bl.a. skoler, barnehager og sykehjem.  
 
Skoler 
I dag er det seks barneskoler og tre ungdomsskoler i kommunen.  Det er fire innenfor Horten by, en på 
Nykirke (Fagerheim), en på Skoppum (Lysheim) og en i Åsgårdstrand (Åsgården). Det er god kapasitet på 
Fagerheim, Lysheim og Åsgården, mens det er begrenset kapasitet på skolene i Horten. Situasjonen er 
bedret nå som Granly er utbygd til tre paralleller.   
 
Barnekullet ligger nå mellom 300 og 350 elever hvert år.  Selv om det er forventet en befolkningsvekst på 
rundt 250 innbyggere i året, vil ikke barnekullene øke vesentlig. Det er fordi prognosene viser at 
befolkningen blir eldre. Etter MMMM prognosen fra Statistisk sentralbyrå skal barnekullet i gjennomsnitt 
for aldersgruppen 6 – 12 år være 326 i 2020 og 339 i 2040. Det er sannsynlig at den største veksten 
kommer i deler av Horten. I noen områder må man forvente en nedgang i elevtallet.  
 
Det er også et mål at alle tettsteder skal ha en barneskole. I dag er det ikke barneskole på Borre. 
Innbyggerne på Borre har et klart ønske om en ny barneskole. Borre er det tettstedet som nå har størst 
befolkningsvekst. Det er imidlertid god skolekapasitet på Lysheim og etter hvert som Borre bygges ut 
vestover vil avstanden dit forkortes.  
 
I kommuneplanen fra 2007 er det satt av et offentlig område for en framtidig skole på Borre. Selv om det i 
dag ikke er aktuelt med noen ny skole er det ønskelig å ha arealer til en framtidig skole. Når tettstedet 
bygges ut, kan bli behov for andre offentlige tjenester som for eksempel ny barnehage.    
 
Barnehager 
Horten kommune har tilnærmet full barnehagedekning. Det har vært noen utfordringer med dårlig 
bygningsmasse og varierende uteområder. Med barnehagen på Baggerødbanen og på Nykirke er 
situasjonen blitt bedret. Når barnehagen i Indre havneby blir ferdig, blir situasjonen i Horten sentrum 
vesentlig forbedret. 
 
 
 
 
 
                   
 
  

Figur 5.12: Sentrum skole ligger sentralt i Horten by 
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5.9 Boligbygging og behov for nye boligområder 
 

For å vurdere boligbehovet i den kommende planperioden, er forventet befolkningsvekst en viktig 
parameter. Befolkningsveksten har variert relativt mye fra år til år. I 2008 og 2010 var veksten i Horten 
kommune på henholdsvis 1,49 % og 1,39 %, De to siste årene var befolkningsveksten i Horten 0,42 % og 
0,07 %.  De siste ti årene har befolkningsveksten i gjennomsnitt vært 0,71 %, mens den de fem siste årene 
har vært på 0,43 % i gjennomsnitt.  Middelprognosen fra Statistisk sentralbyrå (SSB) tilsvarer en vekst på 
rundt 0,7 %. Også nasjonalt har det vært en reduksjon i befolkningsveksten de siste årene. Dette skyldes 
mindre innvandring.   
 
Ved siste kommuneplan ble det lagt til grunn en vekst på rundt 1 %. Med utviklingen de to siste årene og 
vesentlig lavere prognoser fra Statistisk sentralbyrå synes dette svært høyt. På den annen side er det 
klare politiske ambisjoner om høy vekst. Administrasjonen har i de nye boligberegningene lagt til grunn 
en vekst på 250 nye innbyggere hvert år. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig vekst på 0,8 prosent pr år. 
 
Boligbyggingen har variert over tid. Siden år 2000 har det i gjennomsnitt blitt bygget 111 boliger pr år. Da 
er studentboliger medregnet. Uten studentboliger er gjennomsnittet 91boliger pr år. Det er et mål å få 
bygget 125 nye boliger pr år. Det er fortsatt betydelige arealer som er satt av til boligformål, men som 
ennå ikke er utbygd. Derfor er det ikke behov for et stort antall med nye boligområder. I Horten 
kommune er det nå arealer for bygging av mer enn 1500 boliger. Av dette er det i overkant av 1000 i 
Horten by. Det omfatter Indre havneby, flere fortettingsprosjekter i sentrum samt prosjektene Skavli vest 
og Drasundodden. I tillegg kommer planlagte boligområder på Skoppum (Viulsrød og Borreborgåsen), på 
Nykirke (Sletterødåsen) og litt i Åsgårdstrand.  
 
Regionalanalysen fra Telemarksforskning viser at bostedsattraktiviteten har vist en synkende tendens de 
siste årene. Denne utviklingen må snus, dersom kommunen skal få den ønskede befolkningsvekst. 
 
Tabell 5.1 viser planlagt boligbygging i perioden 2019 til 2031. Den største boligbyggingen er planlagt i 
Horten. I tillegg kommer en satsing på Borre i tilknytning til utviklingen ved Campus Vestfold og en 
satsing på Skoppum med et nytt knutepunkt i forbindelse med nye Horten stasjon. Utgangspunktet er et 
boligbehov i perioden på 1500 boliger. Erfaringsmessig er det alltid noen områder som ikke blir utbygd 
eller bli utsatt i lang tid. Det er derfor tatt med 1900 boliger i denne oversikten. 
 
Av dette er 1300 planlagt i Horten, 280 i Borre, 200 på Skoppum, 50 på Nykirke og 50 i Åsgårdstrand. 
Alle tettstedene, unntatt Åsgårdstrand, har tilstrekkelig med ikke realiserte boligområder. Åsgårdstrand 
er omkranset av dyrket mark og vanskelig finne nye byggeområder som ikke er dyrket eller dyrkbar 
mark. 
 
En planlagt fordeling mellom de ulike tettstedene og en fordeling i tre fire års perioder er vist i tabell 5.1. 
Tabellen er også tatt med som retningslinje i Bestemmelser og retningslinjer  
 
 
Ordningen med byggesirkler for eksisterende boliger og fritidsboliger i LNF videreføres. Dette forenkler 
behandlingen av kurante byggesaker. Dette gjelder ikke innenfor strandsonen. Der varslet fylkesmannen 
innsigelse ved forrige rullering. Byggesaker for eksisterende boliger og fritidsboliger i strandsonen må 
derfor fortsatt behandles som dispensasjonssaker.  
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Tabell 5.1: Boligbygging i planperioden 
 
 

 
 
 

Indre havneby trinn 1 51  51     

Skavli 120    60 60 

Steinsnes gartneri 90  90     

Storg 1 - 3 42  42     

Indre havneby 350    150 200 

Regulering pågår:       

Rørestrand 75    75   

Orerønningen 36  36     

Golftunet 50  50 0   

I k-plan:        

Horten havn 300  50 100 150 

Annen fortetting 186  86 50 50 

Sum Horten 1 300  405 435 460 

        

Åsgårdstrand           

Diverse fortetting 50  20 20 10 

        

Skoppum           

Viulsrød 50  50     

Borreborgåsen 100    100   

Nær ny stasjon 50    50   

  200  50 150 0 

Borre       

Borre inkl Tonsåsen 280    100 180 

  280  
 100 180 

        

Nykirke           

Sletterødåsen 25  25     

Klokkeråsen S 25    25   

Åsheim 20      20 

  70  25 25 20 

        

Sum totalt  1 900  500 730 670 

 
 
 
 
  

Horten     2019 -2022 2023 - 2026 2027 - 2030 

Ferdig regulert:       
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5.10 Næringsutvikling   

Det er behov for tilstrekkelige attraktive næringsarealer for ulike typer næringer. Dette gjelder både nye 
moderne kontorlokaler og produksjonslokaler eller en kombinasjon.  Gjennom arealplanleggingen skal 
det aktivt legges til rette for eksisterende og ny næringsvirksomhet ved at en ligger i forkant med hensyn 
til å dekke etterspørsel etter næringsareal for ulike behov. I planen skal behov for næringsareal vurderes. 
God arealutnyttelse på næringsområder er viktig og skal innarbeides i retningslinjer og utfyllende 
bestemmelser til kommuneplan og reguleringsplaner. Det bør settes minimumskrav til arealutnyttelse (% 
BRA), varierende etter formål og virksomhetens art. 
 
Næringsarealer 
Arbeidsplasser er viktig for utviklingen i kommunen. Det bør sikres at det er tilstrekkelig med attraktive 
næringsarealer både for ny virksomhet og for utbygging av eksisterende bedrifter. Plassering ift viktig 
infrastruktur som offentlig kommunikasjon, vei, offentlig og privat tjenesteyting, utdanningsinstitusjoner 
og boligområder er viktige kriterier. Områdene må kunne ivareta en positiv næringsutvikling og vekst i 
fremtidsrettede arbeidsplasser. Dette arbeidet bør skje i tett dialog med kommunens næringsliv, 
grunneiere, eiendomsutviklere og andre relevante interessenter.  
 
Det vil være en stor fordel å ha en høy andel av ferdigregulerte næringstomter som kun krever 
byggetillatelse og ikke trenger å gå igjennom en lang reguleringsprosess. 
 
Samordnet bolig, areal- og transportplanlegging  
Det er en utfordring å lokalisere riktige virksomheter på riktig sted. I utgangspunktet har kommunen lagt 
vekt på ABC-prinsippet. Det innebærer at arbeidsplasser med mange ansatte (kontorarbeidsplasser, 
offentlig virksomhet) bør lokaliseres sentralt i byene, mens virksomheter med få ansatte som generer 
mye transport (lager, logistikk) bør lokaliseres langs hovedveier.   
 
En del større private bedrifter vil av hensyn til rekruttering og pendleavstander ønske å etablere seg 
sentralt ift viktige trafikknutepunkter som E18 og jernbanestasjoner. Det er nødvendig med fleksible 
løsninger når det gjelder ABC prinsippet for å unngå at større arbeidsplasser legges til en annen 
kommune eller region, samtidig som flest mulig av kontorarbeidsplassene legges i sentrum eller 
sentrumsnært. Det må også tas hensyn til at noen produksjonsbedrifter også kan ha et høyt antall 
kontorplasser på samme lokasjon. 
 
I tillegg kommer spørsmålet om lokalisering av handel. Detaljhandel bør i størst mulig grad lokaliseres til 
sentrumsområdene. Regional plan for handel og sentrumsutvikling gir et godt grunnlag for å vurdere 
lokalisering i kommunen.  
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5.11 Campus Vestfold 
Horten er nå blitt en universitetsby med Campus Vestfold som det største campus i Universitetet i Sørøst-
Norge.  Universitet er sentralt for utviklingen av regionen og for Horten kommune. Campus er lokalisert 
på Borre sør for selve tettstedet.  
 
Campus Vestfold er, sammen med Torp, definert som de to viktigste motorene for næringsutvikling i 
regionen og har stor betydning for næringsutvikling, bedrifter og arbeidsplasser i Horten kommune. 
Campus Vestfold har nå ca 5.500 studenter og 600 ansatte. Området har en moderne forskningspark og et 
planlagt nytt næringsområde på 196 dekar. I planen åpnes det nå for en utvikling innenfor dagens 
universitetsområde. Det kan bl.a. gi mulighet for en bedre utnyttelse av de store parkeringsarealene i 
området. 
 
I tillegg til campus kommer nye 
boligområder blant annet i Tonsåsen. 
På sikt vil dette vokse sammen med 
tettstedet Borre til en ny kraftfull 
bydel i kommunen. Det legges til 
rette for en trinnvis utvikling av 
forskning, næring og bolig. Gjennom 
en rekkefølgebestemmelse sikres en 
utvikling i tråd med en overordnet 
plan.  Det startes opp et arbeid med 
en områderegulering for områdene 
nord for dagens campus. 
 
                                                                        Figur 5.13: Campus Vestfold  
Horten kommune har klare                                
målsettinger om å styrke universitetet og legge til rette for en positiv utvikling. Horten har et særskilt 
regionalt ansvar som vertskommune for Campus Vestfold. På bakgrunn av dette åpnes det nå for en 
utvikling av dagens universitetsområde. 

      

                
 
           Figur 5.14: Campus Vestfold er viktig for utviklingen i regionen 
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Campus har en beliggenhet som gir noen arealmessige begrensninger. Mot vest ligger Adalstjern 
naturreservat.  På østsiden av FV 325 er viktig kulturlandskap, landbruk, kulturminner og andre 
miljøverdier. Mot sør har fylkesmyndighetene tidligere sagt at videre utvikling sør for Kimestadveien ikke 
er aktuelt. Det betyr i praksis at videreutvikling av Campus og universitetsrettet virksomhet må skje mot 
nord. Horten kommune legger opp til at Campus og tettstedet Borre etter hvert vil gro sammen. Her er 
det satt av et stort utviklingsområde for Campus Vestfold som gir rikelig med utviklingsmuligheter de 
kommende årene.  
 
I dette området er det viktig å prioritere virksomhet som styrker klyngesatsingen innen teknologi og 
maritime næringer. 
 
Satsing på mikro- og nanoteknologi 
Horten har landets mest konsentrerte bedriftsmiljø innen mikroteknologi og marineelektronikk 
(SensoNor, Kongsberg Maritime, Kongsberg NorSpace, GE Vingmed sound, Norautron m.fl). Universitetet 
i Sør-øst Norge satser sterkt på mikro- og nanoteknologi, autonomi og ingeniørutdannelse og har et godt 
samarbeid med bedriftene i området.                     
 
Satsing på studentboliger 
For å skape et levende og aktivt miljø på campus er det viktig med studentboliger nær universitetet. 
Horten kommune ønsker at flest mulig av studentene skal bo i kommunen.  
 
Kommunen ønsker særlig å legge til rette for studentboliger på campus og i Horten sentrum.  
Universitetet er særlig opptatt av studentboliger på campus. De siste årene er det bygget ca 390 
studentboliger på campus.  

 

 
 

 

  
  

Figur 5.15 Studentboliger på campus Vestfold 
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5.12 Utbygging av Vestfoldbanen 
 
Utbygging av Vestfoldbanen og valg av trase gjennom kommunen er et sentralt tema for den videre 
utviklingen i Horten kommune.  
 
Fastlegging av trase og valg av stasjon skjedde gjennom en kommunedelplan for InterCity Nykirke - 
Barkåker. Kommunedelplanen ble vedtatt i kommunestyret 31.10 2016.  Da ble alternativ 3 med den 
vestligste korridoren (Skoppum vest) og stasjon på Viulsrød på Skoppum valgt.  
 
Deretter har BaneNor utarbeidet en detaljreguleringsplan som ble vedtatt i kommunestyret 19.juni 2018.  
 
Jernbanetraseen fra BaneNors detaljregulering er lagt inn på plankartet som planlagt jernbane.  
 

 
 

                   
 
    Figur 5.16: Utbygging av Vestfoldbanen. Nye Horten stasjon ved Viulsrød på rv 19.  
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5.13 Ny pistolbane 
 
Horten og omegn pistolklubb hadde tidligere en øvingsbane for pistolskyting ved Skavli i Hortensmarka. 
Etter hvert som bebyggelse kom nærmere og det ble mye turtrafikk i området, måtte banen legges ned. 
Pistolklubben har i lang tid arbeidet for å finne en ny bane. Andre steder har man hatt gode erfaringer 
med å bruke deponiområder for stein eller jordmasser. Et eksempel er jernbaneparsellen mellom Larvik 
og Porsgrunn. 
 
Pistolklubben har vært i kontakt med BaneNor og en grunneier om å etablere en pistolbane i et 
deponiområde nord for Snapsrød. BaneNor skal bruke området til anleggsvirksomhet og deponi av 
masser. Når anlegget er avsluttet skal området tilbakeføres til LNF. I planen er nå området satt av til 
idrettsformål. Det er en bestemmelse som sier at reguleringsplanen for jernbane gjelder foran ved 
motstrid. I tillegg sikrer en rekkefølgebestemmelse at pistolbanen ikke kan etableres før 
jernbaneanlegget er avsluttet. 
 
 
5.13 Trafikk og vei 
 
Nordoverveien 
Fra Horten sentrum har det i mange år ligget inne en ny veiforbindelse mot nord. Det er fv 310 som skulle 
følge Strandpromenaden og komme ut på den gamle veien rett nord for Dampejordet. Tanken var at 
fergetrafikken mot nord skulle følge denne veien. Etter at fergeoppstillingsplassen er flyttet og ny rv 19 er 
ferdig, går fergetrafikken på nye rv 19. Det er ikke ønskelig å lede fergetrafikk nordover gjennom Horten 
sentrum. 
 
Det er mye lokaltrafikk i Falkenstensveien / Torggata og en ny vei kunne muligens redusert dette 
problemet.  Rambølls trafikkanalyse fra 2007 viser imidlertid at nordoverveien ikke vil løse problemene 
med lokaltrafikk.  Med dagens veibevilgninger er det heller ingen mulighet for realisering av en slik veg 
de nærmeste tiårene. En nedgradering av denne veien er også positivt for planløsninger i Indre havneby.  
 
Selv om den store nordoverveien er uaktuell, vil fortsatt den indre delen fra sentrum til Falkenstensveien 
få betydning som en avlastningsvei ut fra sentrum. Deler av trafikken fra Karljohansvern, ny 
videregående skole og fra Indre havnby vil kunne bruke denne veien. De kritiske arealene mellom Major 
Wetlesens gate og Falkestensveien er kommunalt eide.  
 
Denne forbindelsen er nå tatt inn i planforslaget. 
 
Ny vegløsning for Campus Vestfold 
I kommuneplanen har det ligget inne et forslag til en vegforbindelse mellom fv 325 i Gunnerødbrekka til 
rv 19 ved Glenneundergangen. Dette forslaget hadde to hensikter. Det var en ny vegforbindelse mot nord 
for campus og næringsområdene, og den skulle fjerne ulempene med trafikken gjennom Kirkebakken. Det 
har vært stor motstand mot forslaget og mange har ment at man bare flytter et problem.  
 
Horten kommune har i samarbeid med Vestfold fylkeskommune engasjert Rambøll AS til å utarbeide en 
trafikkanalyse for Campus Vestfold. Analysen viser at den fylkesvegen som har ligget inne i 
kommuneplanen er en dårlig løsning. Den vil få stor trafikk og bli en vesentlig barriere i det nye 
tettstedet. I tillegg vil trafikken på rv 19 fra Glenneundergangen til rundkjøringa ved Borre bli så stor at 
det må anlegges fire felts veg på den strekningen. Dette er ikke aktuelt. Kostnadene er også svært høye 
ved denne løsningen.  
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Figur 5.17: Forslag til ny atkomstveg (gult) fra Campus til Glenneundergangen 
 
Rambøll har også utredet en atkomstveg fra Glenneundergangen til campus, næringsområder og nye 
boligområder. USN og grunneierne i området er positive til denne løsningen. Administrasjonen har 
fremmet en sak til kommunestyret hvor det foreslås at den gamle fylkesvegen tas ut og erstattes med 
atkomstvegen som Rambøll har utredet. Det er nå lagt inn i dette planforslaget. Dette gir også en god 
forbindelse til den nye stasjonen for buss og gang / sykkel. 
  
Omkjøringsvei Åsgårdstrand 
Det har i mange år vært en diskusjon om en omkjøringsvei for å hindre gjennomgangstrafikk gjennom 
Åsgårdstrand. Kommunestyret har fattet et vedtak om å kontakte Tønsberg kommune og Vestfold 
fylkeskommune med sikte på å planlegge en ny vei fra Blixekilen og ut til fv 325. En slik vei går i sin helhet 
i Tønsberg kommune.  
 
 
 

5.14 Andre områder for handel 
 
I henhold Regional plan for handel og kjøpesenterutvikling i Vestfold fra 2009 kan kommunene gjennom 
kommuneplanen fastsette ”andre områder for handel”. Dette er for å vise handelsområder utenfor 
sentrum av byene.  Det er særlig aktuelt for større handelsområder med plasskrevende handel som det 
ikke er lett å innpasse i et sentrum. I denne planen forslås det at Horten handelspark i Trimveien (det som 
er vist med forretningsformål) blir et av disse områdene. Eierne har i tillegg foreslått et areal på sørsiden.   
I denne planen er dette åpnet for plasskrevende handel.   
 
I tillegg er Linden park foreslått som annet område for handel.  
 
Det er et klart behov for å finne plass til plasskrevende handel og store forretninger som det ikke er mulig 
ha i Horten sentrum. Trimveien er ikke noe ideelt sted for slik handel. Dette bør ligge nærmere Horten 
sentrum.  
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5.15 Hensynssoner 
 
Plan- og bygningsloven av 2009 innfører hensynssoner som et nytt virkemiddel i kommunal 
arealplanlegging. Formålet med sonene er å vise hensyn og restriksjoner som har betydning for bruk av 
arealene. Lovens § 12-6 angir at hensynssonene i kommuneplanens arealdel skal legges til grunn ved 
utarbeidelse av reguleringsplan. I lovens § 11-8 gis det hjemmel for å angi ulike typer hensynssoner og 
rammer for å knytte utfyllende retningslinjer og bestemmelser til dem. Sonene angis på plankartet med 
ulike skravur og nummereres etter reglene i nasjonal produktspesifikasjon for arealplaner og digitalt 
planregister. 
 
Følgende hensynssoner er brukt: 
 

a) Sikrings-, støy og faresoner 
 Faresone, ras og skredsone (kvikkleire) 
 Faresone, ras og skredsone (steinsprang) 
 Faresone springflo 
 Faresone Forurenset grunn  
 Faresone høyspentanlegg 
 Støysone 1 (rød sone) 
 Støysone 2 (gul sone) 
 Sikringssone ammunisjonslagring 

 
b) Sone med særlig krav til infrastruktur 

 Sone som skal sikre muligheten for gjennomføring av ny dobbeltsporet jernbane  
 Sone med særskilt krav til vannbåren varme (område som skal forsynes med fjernvarme) 

 
  

Figur 5.18: Horten handelspark ligger i Trimveien 
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c) Sone med særlig hensyn til friluftsliv, landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø 

 Sone med særlig hensyn til landskap 
 Sone med særlig hensyn til friluftsliv 
 Sone med særlig hensyn til naturmiljø (naturmangfold)  
 Sone bevaring kulturmiljø 

 
d) Sone for båndlegging  

 Båndleggingssone. Vernet etter lov om naturvern 
 Båndleggingssone. Vernet etter lov om kulturminner 

  
 

e) Sone med krav om felles planlegging for flere eiendommer 
 Sone med krav om felles planlegging for eiendommer tilhørende Horten kommune og 

Bane NOR eiendom. 
 
For sikrings-, støy og faresonene er det fastsatt bestemmelser om tiltak i sonene. For sone b om krav til 
infrastruktur er det også fastsatt bestemmelser om krav til vannbåren varme og tilknytning til 
fjernvarme. Det er også bestemmelser som sikrer avklaring av veitrase og jernbanetrase før nærliggende 
boligområder utbygges.    
 
Til sone c med særlig hensyn til friluftsliv, landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø er det 
knyttet retningslinjer for å signalisere kommunens holdning til arealbruk og hensyn som bør ivaretas ved 
eventuelle tiltak etter loven. 
 
Sone d med båndlegging etter annet lovverk viser soner hvor annet lovverk fastsetter arealbruken. Det 
gjelder 15 områder som er vernet etter naturmangfoldsloven. Her er det vernebestemmelser til hvert 
område som styrer arealbruken. Det er også 4 områder som er fredet etter kulturminneloven. Her er det 
fredningsbestemmelser for hvert område.      
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6. Utviklingen i de enkelte tettsteder 

 
6.1 Utviklingen i Horten (inkludert området fra Falkensten til Langgrunn) 
 
I Horten by bor det nå rundt 19.000 mennesker. Likevel er det et stort potensial for byutvikling med 
fortetting av grå arealer i sentrum. På lengre sikt kan det være mulig å bygge 2.000 – 2.500 nye boliger i 
disse områdene. Det som er planlagt først er Indre havneby hvor det lagt opp til 600 – 800 nye boliger. 
Der er det vedtatt en områderegulering og en detaljregulering for det første delfelt. For 
utviklingsområdene i Horten sentrum er det aktuelt med en relativt tett utbygging. Når det gjelder 
utviklingen i Horten sentrum, vises det til kommunedelplan for Horten sentrum. 
 
Dette kapitlet (6.1) gjelder Horten by fra Falkensten til Langgrunn.  Når det her står Horten er det ment 
byen og ikke hele kommunen.   
 
 

             
 
     Figur 6.1: Det er fortsatt mulighet for fortetting og bedre utnyttelse av de grå områdene i Horten  
 
Kommunestyret i Horten har tidligere vedtatt at Horten sentrum skal være et naturlig tyngdepunkt i 
kommunen. Kommunen har som målsetting å styrke den sentrumsnære handels- og 
næringsvirksomheten, og samtidig utvikle sentrum visuelt og sosialt slik at det blir et naturlig møtested. 
Horten sentrum skal fremstå som et naturlig tyngdepunkt både funksjonelt og visuelt.  
 
Det bør fortsatt satses på fortetting i Horten. Dette bør imidlertid gjennomføres på en slik måte at Horten 
beholder preget av å være en grønn hageby. Det betyr at man må ta vare på de grønne lungene som 
finnes. I tillegg bør forholdene legges til rette for å beholde private hager som en del av kommunens 
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grønnnstruktur. Fortetting bør særlig skje på «grå arealer» og ved å bygge tettere i sentrumskjernen. I 
dennen planen er dette forsterket gjennom satsingen på Hagebyen Horten (se kapittel 5.3) 
 
For å unngå at Horten etter hvert gror sammen med de andre tettstedene i kommunen er det viktig å 
beholde klare grenser mot LNF-områdene omkring. Hortensmarka og kyststien er spesielt viktige 
friluftsområder for Hortens befolkning.  Derfor har kommunestyret vedtatt en markagrense mot vest og 
mot sør. Den har i hovedsak vært uendret siden 1991. Det er også vedtatt en langsiktig utviklingsgrense 
(LUG) rundt Horten og Åsgårdstrand. I tillegg er det foreslått LUG rundt tettstedet Borre. 
 
Boligbygging 
I de vedtatte mål og strategier for arealutviklingen i Horten kommune er det lagt opp til at det skal bygges 
ca 125 boliger i året. Av dette skal ca 80 boliger bygges i Horten sentrum.  Dette omfatter bl.a. Indre 
havneby og andre grå områder. Ny videregående skole vil frigjøre eiendommer som kan reguleres til 
andre formål. I tillegg kommer utviklingsområdene ved sjøfront øst – Ytre havn. Disse områdene har et 
stort potensial for byutvikling i et langsiktig perspektiv. En områderegulering for Horten havn er planlagt 
vedtatt rundt årsskiftet 2019 / 2020. 
 
For øvrig vises det til kommunedelplanen for Horten sentrum. 
 
Utenom sentrum er det rundt 180 boliger på områder som tidligere er avsatt til boligbygging, men ennå 
ikke utbygd (Skavli og Drasundodden).   
 
I mål og strategier for areal og sentrumsutvikling i Horten kommune er det en tabell som viser prognoser 
for en trinnvis boligutvikling i Horten sentrum. Den viser en utbygging av 227, 330 og 400 boliger i 
sentrum i de tre kommende fireårs periodene. Med utgangspunkt i et samlet boligbehov i kommunen ca 
1500 boliger i 12 års perioden er det rom for ca 550 boliger andre steder. Se for øvrig kapittel 5.10 
 
                    

 
     
Figur 6.2: Store deler av Horten har utsikt til sjøen  
 
 
Det er også et mål å kunne tilby mer attraktive boliger. Det har vært etterlyst av næringslivet og er også et 
mål i strategisk næringsplan. Sjønære eneboliger eller eneboliger med god utsikt har vært nevnt som 
ønske.  
 
I planen er det tre områder som representerer nye attraktive boligområder. Det er et område ved 
Oreønningen, det er Rørestrand sør i Horten og det er leiligheter ved Golfkroa. I tillegg kommer området 
ved Drasundodden som også er sjønært og attraktivt. Dette er områder som ligger inne i planen fra før, 
men som ennå ikke er realisert.  
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Orerønningen, Rørestrand og Golfkroa er nå under regulering. I arbeidet med kommuneplanen har vi fått 
to innspill om område Orerønningen. Disse innspillene oversendes til reguleringssaken.  
 
I dette planarbeidet har det kommet et innspill om endret arealbruk for Storgata 72 (tidligere Rema 100) 
fra forretning til bolig. Administrasjonen var positive til forslaget. I ettertid har jernvarebutikken Tools 
flyttet inn i lokalene. Vi foreslår derfor at planformålet endres til kombinert formål forretning / bolig.  
 
 

                   
 
                 Figur 6.3:  Den gamle slalombakken ved Oreønningen kan bli et attraktiv nytt boligområde 
 
 
Forslag om bygging i Hortensmarka  
Det er kommet to forslag om boligbygging i Hortensmarka. Begge forslagene ligger innenfor den vedtatte 
markagrense.  Hortensmarka er et svært viktig friluftsområde både sommer og vinter. Borrevannet utgjør 
en barriere mot vest.  Området er lite og blir derfor sårbart for utbygging. Det har vært vedtatt en 
markagrense mellom bebyggelsen i Horten og Hortensmarka siden 1992. I kommunedelplanen for idrett 
og friluftsliv er sikring av markagrensen et viktig tema. Dette er også et sentralt mål i de mål og strategier 
som ble vedtatt i formannskapet.   
 
Følgende forslag om bygging i marka er ikke med i administrasjonens innstilling: 
 
Områdenavn      grunneier         Areal 

 Knudsrød 
 
Arne Petter Christensen 44 dekar 

Semb hovedgård 
 

Einar Nagell-Eriksen 55,4 dekar 
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6.2 Utviklingen på Nykirke 
 
Nykirke er det minste av tettstedene i Horten. Rundt 1230 personer regnes med til Nykirke.  
Av disse bor ca 670 i selve tettstedet. Dette er i minste laget for å kunne opprettholde et lokalsamfunn 
med de ønskelige servicefunksjoner. Det er derfor ønskelig med flere innbyggere i Nykirke. 

 
I kommunedelplanen for Nykirke er det 
lagt til rette for boligbygging i 
Sletterødåsen. En områderegulering er 
vedtatt og ny barnehage i Sletterødåsen er 
bygget  
 
Reguleringsplanen åpner for en utbygging 
av opp til 150 nye boliger. Utbygging av 
infrastruktur og høye anleggskostnader er 
en utfordring i Sletterødåsen. Det er derfor 
stor usikkerhet om når disse boligene kan 
realiseres.  
 
 
 

Figur 6.9: Fra området rundt butikken og Oleanestua på Nykirke  
 

  
Et næringsområde (Aasheim) sør for jernbaneovergangen er foreslått endret til boligområde.  Det ligger 
sentralt på Nykirke.   Når jernbanen blir flyttet, vil området kunne bli et attraktivt og sentralt beliggende 
boligområde på Nykirke. 
 
                        
 
6.3 Utviklingen på Borre 
 
I tidligere planer er det foreslått en del utbygging på Borre. I kommuneplanen fra 2007 ble det vedtatt et 
nytt utbyggingsområde på Borre fra forskningsparken og nordover til Glenne senter. Bakgrunnen er 
behovet for å styrke Borre som tettsted. Nå bor det bare drøye 1000 mennesker i selve tettstedet og det 
er for lite til å kunne opprettholde et lokalsamfunn med vanlige service-institusjoner. I arealplanen fra 
2011 ble det lagt til rette for bygging av rundt 240 nye boliger ved Glenne / Tonsåsen. Dette er et område 
som ligger godt til rette for bygging av attraktive eneboliger.  Det ble også vedtatt to nye boligområder 
med til sammen 188 da i dette området. I tillegg kommet et mindre utfyllingsområde på 17 da ved 
Gunnerødbrekka. 
 
USN – campus Vestfold 
Universitet i Sørøst-Norge (USN) består av åtte campus, hvor Campus Vestfold med om lag 5.500 
studenter og 600 studenter er størst. Sammen med forskningspark og planlagt teknologipark er campus 
et nav for utvikling og innovasjon, både for kommunen og regionen i helhet. Campus er et satsingsområde 
i denne arealplanen og det er et strategisk viktig næringsområde i forslag til revidert Regional plan for 
bærekraftig arealpolitikk (RPBA). 

Det er planlagt nye byggeområder nord for campus. Område B2 har betegnelsen Utviklingsområde for 
Campus Vestfold.  Det skal gi mulighet for utbygging av campus, nye studentboliger og ny nærings-
utvikling knyttet opp mot campus. I denne planen åpnes det også for at det kan bygges noe boliger i 
området. Boligutvikling vil kunne utløse videre utbygging av området. Også fra andre campus har man 
gode erfaringer med å utvikle med en kombinasjon av forskningspark, næring og bolig.  
Nytt i denne planen er område B12. Området har tidligere vært avsatt til en veiforbindelse mellom fv 325 
og rv 19. Denne vegen er ikke lenger aktuell ettersom det er planlagt ny veg fra Glenneundergangen til 
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Campus. Også dette området har fått blandet planformål, men det kan være aktuelt med en større 
boligandel her. Det er utfordringer med viktig naturmangfold og en kvikkleireforekomst.  
 
Forhold til vei og jernbane  
På sikt er tanken at campusområdet og boligområdet Borre skal vokse sammen til en ny bydel. Dette 
prinsippet ligger til grunn for mulighetsstudiet som ble laget i forbindelse med campusplanen i 2013. 
 
Lokalisering av jernbanestasjonen til Skoppum Vest har imidlertid gitt nye utfordringer for campus som 
også påvirker utviklingen av Borresamfunnet. Det er veg mot nord og det er forbindelse til nye Horten 
stasjon på Skoppum. Utfordringene søkes nå løst gjennom å utarbeide en helhetlig områdeplan for 
Campus Vestfold og tilliggende områder. I juni 2017 vedtok Horten kommune og Vestfold fylkeskommune 
å utarbeide en trafikkanalyse for campusområdet. Arbeidet ble fullført i mars 2017 og utredninger og 
anbefalinger fra analysen blir utgangspunkt for videre arbeid i området.  
 
Boligbygging 
Det er positivt å få nye boliger nær universitet, forskningspark og nye næringsområder. En utbygging mot 
nord vil etter hvert føre til at universitetsområdet og tettstedet Borre vil gro sammen.  
 
Områderegulering 
For å legge til rette for en god utvikling av Campus og tettstedet Borre er det planlagt en 
områderegulering for deler av området. Den vil omfatte områdene B1, B2, B3, B9 og B12. Før det kan 
vedtas detaljreguleringsplaner innenfor disse områdene skal det foreligge en områdereguleringsplan.  
 
Områdereguleringen skal avklare de overordnede, helhetlige sammenhengene for arealbruk, 
bebyggelsesstruktur, grønnstruktur, gang- og sykkelveger, vegsystem og kollektivbetjening. Det skal vises 
hvordan området kan knyttes sammen med Borre og hvordan de overordnede sammenhengene kan 
ivaretas i ulike etapper av områdets utvikling.  

 
Detaljregulering av enkeltområder kan inngå som en detaljert del av områdereguleringen. Innenfor 
område B2 skal fordelingen mellom næringsareal og areal til boligformål avklares 
 

 
 

 
 
  Figur 6.11: Utsikt fra Glenne mot Borrevannet 
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6.4 Utviklingen på Skoppum 
 
Skoppum er et tettsted som har et utviklingspotensial på lang sikt. Dette gjelder både boliger og 
næringsområder. Det er også det området som har de minste konfliktene i forhold til natur, landbruk og 
kulturlandskap. Det er derfor naturlig å satse på Skoppum som et langsiktig utbyggingsområde. 
 
Horten kommune skal lage kommunedelplan for Skoppum. Ved behandling av kommuneplanens arealdel 
i 2015 vedtok kommunestyret at:  

Horten kommune skal tilrettelegge for større bolig- og næringsområder på Skoppum. Endelig valg av 
områder avventes til plassering av togtrasé og jernbanestasjon er vedtatt.  

Reguleringsplanen for ny jernbane og stasjon ble vedtatt 19. juni i år. 
 
Frem til nå har ikke kommunen hatt noen helhetlig plan for området. I lys av de store endringene som vil 
skje på Skoppum i forbindelse med jernbaneutbyggingen. For å få til en god utvikling er det viktig å se 
hele området i sammenheng. Planstrategien vurderer at områderegulering for de nærmeste områdene 
rundt stasjonen eller kommunedelplan for hele Skoppum-området som aktuelle planformer. Med tanke 
på områdets størrelse vil en kommunedelplan være mest hensiktsmessig. 
 
I oktober 2016 vedtok Horten kommune kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltsporet 
jernbane mellom Nykirke og Barkåker. Gjennom vedtak av kommunedelplan er trasé og 
stasjonsplassering på Skoppum vest avklart. Som resultat kan planarbeid som har vært satt på hold i 
påvente av avklaring kan starte opp.  
 
Deler av stasjonsområdet vil ligge innenfor Re kommune, men vil etter justering av kommunegrensene 
etter 1.1.2020 bli en del av Horten kommune.  Videre planlegging bør skje i samarbeid med nye Tønsberg 
kommune. I påvente av grensejustering er det ikke foreslått nytt areal i området.  
 
Tidligere var det satset på utvikling av Skoppum mot nord. Dette var vist ved de planlagte boligområdene 
i Borreborgåsen og en pil videre mot nord. Gjennom jernbaneutbyggingen og flytting av stasjonen vil 
tyngdepunktet på Skoppum forskyves. Kommunen vil legge til rette for knutepunktutvikling av arealene 
rundt det nye stasjonsområdet, med gode gang-, sykkel,- og kollektivkoblinger mot boligområdene på 
Skoppum, Horten sentrum, Borre og øvrige områder. Næringsutviklingen skal være balansert slik at det 
ikke legges til rette for et handelsområde på Skoppum i konkurranse med Horten sentrum. 
 
Etter at planene for modernisering av Vestfoldbanen er vedtatt er forutsetningene endret. Stasjonen vil 
bli flyttet ca to km sørvestover til Viulsrød. Det betyr at videre utvikling nordover vil føre til økt avstand 
mellom boliger og stasjon.  
 
Ved utbygging av Vestfoldbanen er det er et krav fra staten om å utvikle et knutepunkt med høy tetthet av 
boliger og arbeidsplasser nær stasjonen.  
  
Det er ikke gjort vesentlige endringer i kommuneplanen for Skoppum nå. Viktige prosjekter for Skoppum 
er gjennomført.  Rv 19 er fungerer godt og har redusert trafikken gjennom tettstedet. Den nye gang / 
sykkelvei fra Sande til Skoppum er også positivt for tettstedet.  
 
Det er to store boligfelt på Skoppum. Viulsrøråsen på ca 118 da er regulert og mye er utbygd.  
Borreborgåsen på ca 125 da ligger inne i planen. I tillegg er det satt av areal for utvidelse av 
idrettsanlegget og noe til offentlige formål. 
 
Kommunestyret har vedtatt at den videre utvikling på Skoppum planlegges i en egen kommunedelplan.  
 
Det er relativt godt med næringsområder på Skoppum. Origo næringsområde har fortsatt kapasitet. Det 
er også et vesentlig fortettingspotensial på Langmyra næringsområde.  
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Bane NOR gjennomfører knutepunktprosjekt i de enkelte stasjonsbyene, men vil ikke lage områdeplan 
med sikte på knutepunktutvikling rundt Skoppum vest. Bane NOR har begrenset sin planlegging til 
detaljregulering av spor, plattform, parkering og atkomstveger. Øvrig planlegging er kommunens ansvar 
som planmyndighet. 
 
Horten kommune ønsker å legge til rette for knutepunktutvikling rundt nytt stasjonsområde. I dag ligger 
stasjonen rett nordøst for tettstedet, mens ny stasjon vil ligge mot sørvest. Dette vil antakelig få betydning 
for hele tettstedet og særlig for videre utbygging av bolig, senterstruktur, lokalhandel og næring. Ny 
kommunedelplan for Skoppum skal legge til rette for et helhetlig plangrep i tråd med overordnede planer 
og føringer. 
 
 
 

              
 
            
 
            Figur 6.13: Ny dobbeltsporet jernbane og ny stasjon blir en viktig premiss for utviklingen på 
                                 Skoppum  
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6.5 Utviklingen i Åsgårdstrand 
Åsgårdstrand er regnet som et av de mest attraktive boområdene i kommunen. Det er ønske om flere 
boliger i Åsgårdstrand.  I en tidligere rullering av arealplanen ble Myrløkken endret fra næringsområde til 
planlagt bolig og offentlig formål. Dette er nå bygd ut.  Det er fortsatt noen mindre boligprosjekter igjen i 
Åsgårdstrand.   
       
Med unntak av Åsgårdstrand har alle tettstedene i kommunen tilstrekkelig boligarealer som ennå ikke er 
utbygd. Det er vanskelig å finne nye boligprosjekter uten å komme i konflikt med jordvern eller viktige 
lekeområder for barn og unge.  

 
Det har vært gjennomført et omfattende planarbeid med en områderegulering i Åsgårdstrand. Den har 
bl.a. hatt fokus på kulturmiljø, bystrategi og trafikk. Åsgårdstrand er derfor i liten grad behandlet i denne 
arealplanen.  
 
Det vises for øvrig til områdereguleringen for Åsgårdstrand. Områdeplanen ble vedtatt i desember 2018.   
 
Det er bestemmelser som sikrer at områdereguleringen vil den gjelde foran kommuneplanen ved 
motstrid.  

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6.14: Småhusbebyggelse med god utsikt er typisk for Åsgårdstrand  
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7. Konsekvenser av forslaget 
 
Konsekvensutredning av de enkelte utbyggingsforslag er gitt i vedlegget  ”Verdi- og konsekvens-
vurdering”. Det henvises til beskrivelsene i dette vedlegget.  I tillegg vises det til 11 temakart. 
 
7.1 Konsekvenser av hele forslaget 
 
Dette forslaget til arealplan vil bruke 155,2 dekar med areal, hvis utbygging blir gjennomført etter 
planene. Av dette er ikke noe dyrket mark, mens 47,4 dekar er dyrkbar skog.  
Ikke dyrkbar skog utgjør 107,8 dekar. Fordelingen er vist i figur 7.1.  
 
Dette er svært lave tall i forhold til tidligere år. Bakgrunnen er at det finnes relativt store arealer som 
ennå ikke er utbygd i gjeldende kommuneplan.   
 

             
 
Figur 7.1 Arealforbruk i planperioden 

 
Dersom det samme arealforbruket fortsetter i 100 år vil andelen dyrket mark synke fra 32 % til 29 %, 
andelen ikke dyrkbar skog synke fra 45 % til 39 % og andelen bebygde områder vil øke fra 14 % til  
25 %. Det er fortsatt et betydelig forbruk av viktige naturressurser, men likevel bedre enn ved forrige 
arealplan.  Dette er vist i figur 7.2. 

 

   
 
Figur 7.2: Konsekvenser av samme arealforbruk i 100 år 
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7.2 Forhold til Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) 
 
Denne planen vil i stor grad følge opp intensjonene i RPBA. Det er likevel noen utfordringer i forhold til 
RPBA. Det viktigste er at de langsiktige grensene som ble fastsatt av fylkestinget ikke er annet enn 
stadfesting av en tidligere fastsatt markagrense i Horten. Det er derved ikke kommet med noe vesentlig 
nye arealer for bruk fram til 2040. Det var nettopp det som var en viktig hensikt med RPBA.  
 
Det er behov for å se på langsiktige grenser for Borre og Skoppum. I denne planen foreslås en langsiktig 
utviklingsgrense (LUG) for Borre.  LUG for Skoppum fastsettes i forbindelse med kommunedelplanen for 
Skoppum.  
 
Langsiktige utviklingsgrenser for tettstedene Borre  
Forslag til langsiktige utviklingsgrenser for tettstedet Borre er vist et temakart og i  
figur 7.1. Avgrensningen omfatter eksisterende byggeområder i begge stedene og en utvidelse mot vest i 
LNF-område. De nye områdene som kommer med innenfor LUG består bare av ikke dyrkbar skog.   
 
En framtidig utbygging av disse områdene vil altså ikke berøre hverken dyrket mark eller dyrkbar mark.  
  
 
Figur 7.1: Forslag til langsiktige utviklingsgrenser (LUG) for tettstedet Borre  
 

     
Det er også utarbeidet en konsekvens-
utredning for LUG Borre. Den følger vedlagt. 
 
I høringsforslaget var det også foreslått en 
langsiktig utviklingsgrense for  Skoppum. 
Etter forslag fra flere høringsinstanser, blir 
fastsetting av LUG for Skoppum utsatt til 
kommunedelplanen.vist i figur    
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8.  Oversikt over utbyggingsforslag  

 
8.1 Prinsipper 
 
Det har vært vurdert ca 25 utbyggingsforslag.  Det er fire forslag til nye boligområder som er kommet 
med i etter første gangs behandling, samt tre forslag der formål endres. I tillegg er det et område med 
blandet formål (næring / bolig) som er tatt med. Forslagene er vurdert i forhold til de prinsippene som er 
vedtatt for utviklingen i kommunen. Det er 17 forslag hvor administrasjonen ikke har anbefalt forslagene. 
Vedrørende områdene på Skoppum, er de ikke vurdert innarbeidet i denne omgang, da administrasjonen 
skal i gang med kommunedelplan for Skoppum. Det er naturlig å vurdere innspillene for Skoppum i 
arbeidet med denne planen. Det er tatt med svært få nye områder fordi kommunen har tilstrekkelig med 
ikke utbygde arealer i eksisterende plan.  
 
I tillegg til de nye forslagene er det en rekke arealer i planen som ligger inne i planen Alle forslagene er 
beskrevet i den vedlagte verdi- og konsekvensvurdering. Der vil det også gå frem hvorfor de enkelte 
forslag ikke er anbefalt. Enkelte av forslagene vil bli kort kommentert i dette kapitlet. For øvrig henvises 
det til vedlegget med verdi- og konsekvensvurdering. 
 

 
8.2  Anslåtte boligtall for nye innstilte og ikke innstilte prosjekter) 
 
Nå det gjelder arealer i planen som ligger inne fra før, men som ennå ikke er utbygd, så vises det til  
tabell 5.1.  

 
Tabell 8.1 viser den nye prosjektene i denne planen. Boligtallene er bare et grovt estimat. Det vil bli 
fastlagt gjennom regulering. For øvrig vises det til kapittel 7. 

 
 

Tabell 8.1: Nye prosjekter i planforslaget   

   Areal Boligtall ca * 

Horten    

H-1 Storgata 72 (Rema 1000)  

Fra forretning til blandet 
formål forretning / bolig  1,4 8 

H-8 Bjerketun Fra næring til forretning   

Nykirke     

N-5 Aasheim Fra næring til bolig 11,7 20 

N-6 Sletterød Fra LNF til bolig 15,7  20 

 
Borre     

B-12 Fogdeskogen 

Fra LNF til blandet 
(bolig/næring) 51,2 50 

Skoppum    

S-6 Jernbanedeponi 

Fra LNF til idrettsformål 
(pistolskytebane) 
Midlertidig anleggsområde og 
deponi 15  

    

Administrasjonen innstilling   95 97 
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Tabell 8.2: Forslag som ikke er innstilt fra administrasjonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
          

 

Navn på området Endring areal 
Horten   

 O-1  Eikestrand Fra LNF til bolig 70 

 O-3  Knudsrød Fra LNF til bolig 44 

O-4 Eikeveien 
 

Fra LNF til bolig 27,7 

 O-18 Ved Kongeveien Fra LNF til bolig 55,4 
Nykirke   

  O-20 Skaaneveien 10 Fra LNF til bolig 3,5 

Borre   

  O-5   Glenne, nedre Fra LNF til bolig 35 

  O-11 Glenne, nordøst Fra LNF til bolig 7,7 
  O-19 Glenne hageby Fra LNF til bolig 16,6 

  O-      Borre hageby Fra LNF til bolig 104 

  O-6 Ved Vestmannrød Fra LNF til bolig 14 

Skoppum   

  O-7 Skoppum sentrum Fra LNF til bolig 0,8 

  O-12  Viulsrød Fra LNF til bolig 6 

  O-16  Adalsborg Fra LNF til bolig 230 

Åsgårdstrand   

  O-15  Bakkmyra A Fra LNF til bolig 31 

Andre områder   

O-2  Kotterød   

Fra LNF til bolig 35 

  O-9  Løvøya Fra LNF til fritidsbolig 22 

  O-13  Ødegården Fra LNF til bolig 28 

  O-14  Furuhaug Fra LNF til bolig 25 

Sum andre forslag  755,7 


