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WebSak 
Nr. 

Avsender (brevdato) Sammendrag av innspill / uttalelse: Administrasjonens vurdering / oppfølging i 
plandokumentene: 

 MYNDIGHETER   
07 Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 
beredskap, DSB (08.03.2021) 

DSB viser til at det er Statsforvalteren som har det overordnede ansvaret 

for å  følge opp samfunnssikkerhet i  planer. 

Tas  ti l orientering. 

09 og 26 Vestfold Vann IKS 
(04.06.2020 og 23.04.2021) 

Utfyl lende bestemmelser: Forslag til tekst som ønskes tatt inn i  
bestemmelsen: «Hensynssone hovedvannledning Vestfold Vann IKS. 

Aktiviteter som kan skade eller påvirke ledningsanlegget gjennom 
rystelser i grunnen samt gravearbeider, masseuttak, massedeponering og 

horisontal boring, skal ikke foregå nærmere enn 100 meter fra ledningen 

uten at Vestfold Vann IKS varsles i rimelig tid på forhånd. Særlig 
aktsomhet må utvises i områder med kvikkleire og i områder med ukjente 

grunnforhold. Rystelseskrav gjelder for hovedvannledningen i forbindelse 
med sprenging og peling. I en klausulert sone nærmere enn 10 (15) meter 
fra senter ledning, gjelder egne bestemmelser. Her omfattes også ikke-
søknadspliktige tiltak.» 

Administrasjonen har tidligere forstått at Vestfold Vann IKS ikke 
ønsker at hovedvannledningen skal framgå av plankartet. Det er  

så ledes utfordrende å  kartfeste en hensynssone som den 
aktuelle bestemmelsen kan knyttes ti l.   

 

  
 

10 Statens vegvesen Region Sør, 
SVV (06.04.2021) 

Bi l tema: Når det gjelder lokalisering av tomt til Biltema viser SVV til at 
Bi l tema har et bredt varesortiment med varer for hus, hjem og fri tid, ved 

s iden av byggevarer og mer bilrelaterte varer. Dette innebærer at 
forretningen bør ligge sentralt, for å  bidra til den ønskede 
sentrumsutviklingen. En usentral beliggenhet, som vil medføre at all 

handel blir bilbasert, vi l være uheldig. SVV peker på at Biltemas 
arealbehov på  15-20 daa vanskelig kan innpasses i et bysentrum. 

Kommunen anbefales derfor å vurdere om etableringen er ønskelig. 
Etablering av en så stor handelsaktør vi l kunne bidra til å  tappe sentrum, 

og SVV mener at kommunen har l iten nytte av nye arbeidsplasser hvis det 
samtidig fører ti l at eksisterende arbeidsplasser i  sentrum forsvinner. 
Beregninger viser at det bak hver arbeidsplass i  denne type forretning er 
et langt s tørre omsetningsbeløp enn bak en ansatt i vanlig 

sentrumsforretning. Dette innebærer at hvis en ikke klarer å trekke 
kunder som kommer utenfra og ikke ellers ville handlet i  Horten sentrum, 
vi l  denne type etablering medføre redusert aktivitet i  sentrum og 

redusert antall arbeidsplasser i kommunen totalt. 
Massedeponi: Adkomstforholdene til massedeponi(er) må vurderes nøye, 

og det må tas hensyn til myke trafikanter og spesielt skoleveg. 

Utarbeidet handelsanalyse følger som vedlegg til saken.  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Det s tilles krav ti l reguleringsplan for aktuelle massedeponier. 

 



Rv 19: SVV forutsetter at arbeidet med kommuneplanrevisjonen ikke vil 

komme i konflikt med riksveg 19’s  funksjon som hovedferdselsåre mellom 
E18 og Horten havn. 

Det er ikke foreslått endret arealbruk som vi l komme i  konflikt 

med rv. 19. 

11 Bane NOR SF (06.04.2021) Bane NOR forventer at jernbanens rolle i Horten vi l styrkes når det åpnes 
nye parseller på Vestfoldbanen og det blir økt frekvens på banen. 

Kommunen bes påse at all etablering av både virksomheter og boliger 
skjer etter en vurdering av om etableringen kan underbygge dagens 
kol lektivtilbud. Det bes om at trafikksikkerhet ved arealbruksendringer 
som kan berøre plankryssing mellom vei og jernbane vurderes. Det bes 

også om at planen ikke foreslår ti ltak som kan komme i konflikt med 
pågående utbygging av ny jernbane gjennom kommunen. 

Det foreslås et nytt næringsområde vest for innfartsparkeringen 
ved nye Horten s tasjon (tidligere vurdert i  kommunedelplanen 

for Skoppum, område BN6). Planen legger også ti l rette for 
«andre områder for handel» i ti lknytting til stasjonen. 
Det er ikke foreslått arealbruk som kan komme i  konflikt med 
pågående utbygging av jernbanen. 

13 Forsvarsbygg (14.04.2021) I  forbindelse med Forsvarets aktivitet på Mellomøya, Østøya og Vealøs er 
det nødvendig å  etablere støysoner i  kommuneplanen for å  sikre at 
nødvendige hensyn til vi rksomheten blir ivaretatt. Forsvarsbygg er for 

tiden i  gang med å  gjennomføre en støyutredning av aktiviteten i henhold 
ti l  gjeldende retningslinje. Det bes om at utredning og etablering av 

s tøysoner blir en del av planprogrammet og plangrunnlaget. Støysoner vil 
bl i  oversendt kommunen når de foreligger. 

Horten kommune har ikke mottatt fra  Forsvarsbygg s tøysoner 
for avmerking på plankartet. 
 

17 Direktoratet for 
mineralforvaltning, DMF 

(20.04.2021) 

Forva l tning av ikke-fornybare ressurser: DMF anbefaler at det gjøres en 
vurdering av om eksisterende plangrunnlag i  tilstrekkelig grad bidrar til å  

s ikre god og langsiktig forvaltning av kommunens mineralressurser. 

Datasett med forekomstene (grus, pukk og øvrige mineralressurser) kan 
lastes ned fra  GeoNorges kartkatalog. DMF og NGOs datasett distribueres 

også som WMS-tjenester, og kan legges direkte inn i  kommunens egen 
kartløsning. DMF anbefaler at områder med etablerte uttak og konkrete 
planer for utvinning avsettes med formål råstoffutvinning i  arealdelen. 
Forekomster som kan bli viktige eller er ønskelig å ivareta for framtiden 

kan synliggjøres med hensynssone (H590). 
Utfyl lende bestemmelser:  DMF oppfordrer kommunen til å  vurdere fem 

konkrete krav i  utforming av bestemmelsene. 

Kl ima- og miljøperspektiv: På  generelt grunnlag anbefaler DMF at det blir 
lagt opp til kortest mulig distanser for transport av byggeråstoff. 

Planprogrammet/Konsekvensutredning: DMF minner om at 
datagrunnlaget fra NGU skal legges til grunn for utredning av a lle forslag 
ti l  ny arealdisponering på l ik linje med øvrige naturressurser, jfr. KU-
forskriften § 21. 

Horten kommune har to pukkverk som vi l bli drevet i ytterligere 
15 år.   

 

Datagrunnlaget fra NGU er benyttet som grunnlag for vurdering 
av a l le arealbruksendringer som foreslås i planen. 

18 Kystverket (21.04.2021) Farleder: Gjeldende kommuneplankart viser hovedled og biled med 
l injesymbol, og det bes om at hovedled og biled vises på det nye 
plankartet. Det kan være hensiktsmessig å benytte arealformålet farled 

som enbruksformål i deler av kommunens s jøområde. Eksempler her vi l 

kunne være innseiling til trafikkhavner og i områder med høy 

Hovedled og biled er videreført uforandret. 
 
 

 

 



trafikktetthet. Informasjon om farleder m.m. kan lastes ned fra 

Kystverkets kartverktøy. 
Havn: Det pågår arbeid med etablering av kaianlegg for autonome 

lastefartøy som skal trafikkere mellom Horten og Moss. Det er viktig at 
kommunens arealplanlegging ivaretar Horten havns og Horten 
Industriparks muligheter til å  drive sikkert og effektivt. Kystverkets 
vurdering er at boliger, s tøyfølsom næringsaktivitet, offentlige bygg osv. 

må legges i god avstand fra  havnearealer, s lik at det ikke oppstår 
konflikter knyttet til s tøy, brukstid mv, som legger føringer/begrensninger 

for s jøtransporten. 

Næringsinteresser/arealbruk i s jø: Kystverket anbefaler at næringer som 
benytter s jøtransport identifiseres, og at disse sikres tilstrekkelig 

næringsareal med s jøtilgang. 
Utfyl lende bestemmelser: Det bes om at gjeldende bestemmelse pkt. 
2.7.4 erstattes av følgende «Vedlikehold, fjerning og nyetablering av 
navigasjonsinnretninger innenfor planområdet er tillatt, jfr. Pbl . § 1-8 og § 

11-11 nr. 4». Det legges til grunn at det fortsatt ikke vil være plankrav for 
navigasjonsinstallasjoner. 

ROS/Konsekvensutredning: Ved planlegging av bebyggelse nær områder 
som trafikkeres av nyttebåttrafikk må det utarbeides en ROS-analyse for 

skipsstøt mot bebyggelse. 

 

 
 

Det er ikke foreslått arealbruksendringer i  nærhet til 
havnearealer. 
 
 

 
 

 

 
 

 
Eks isterende bestemmelse 2.7.4 «I ti lknytning til ferdsel ti l sjøs 
ti l lates det vedlikehold og nyetableringer av anlegg ti l 
navigasjonsmessig bruk» er endret i  samsvar med innspillet.   

21 Stats forvalteren i Vestfold og 
Telemark (21.04.2021) 

Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR-BATP): I kapittel 3 i  
planprogrammet savnes det en henvisning ti l SPR-BATP. Det er viktig at 

det bl ir gjort en gjennomgang av eksisterende næringsområder og se på 
mul ighetene for fortetting og transformasjon, før nye utbyggingsområder 

tas  i  bruk. For å unngå arealkonflikter er det svært viktig at det gjøres 
gode vurderinger av alternative områder, og at det gjøres god 
arealøkonomisering av de områdene som blir omdisponert. Kommunen 
bes  vurdere samarbeid med nabokommuner for lokalisering av 

næringsareal til arealkrevende virksomheter med større arealbehov, 
dersom det ikke er mulig å  finne slike areal innenfor egen kommune uten 
s tore konflikter. 

Stats forvalteren forutsetter at nye næringsområder planlegges i  
ti lknytning til eksisterende tettsteder, innenfor langsiktige 

utviklingsgrenser (LUG). 
Samfunnssikkerhet og beredskap: Statsforvalteren påpeker at det i ROS-

analysen også vi l være hensiktsmessig å analysere farer som grunnlag for 
å  gi  føringer for fremtidig planlegging. Det vises videre ti l hensiktsmessige 
ki lder for å  kartlegge risiko og sårbarhet. Område med fare, risiko eller 
sårbarhet må avmerkes i planen som hensynssone. Det er en fordel at 

revis jonen vil kva litetssikre temakartet for samfunnssikkerhet. Når det 

 
Det er utarbeidet et eget faktagrunnlag som omfatter a lle 

næringsarealene som er avsatt i  gjeldende arealplaner.  
 

 
 
 
 

 
 
 

Horten kommune har svært begrensede arealer innenfor 
langsiktige utviklingsgrenser (LUG). Attraktivitet bør også legges 

ti l  grunn ved lokalisering av nye næringsarealer. 
 

Fareområder er avmerket som hensynssoner. 
 
 
Det er utarbeidet nytt temakart for samfunnssikkerhet. 

 



gjelder utredning av enkeltområder (jfr. pkt. 5.2 i  planprogrammet) 

anbefales det at hensynet ti l klima vektlegges, der de høye 
kl imaframskrivningene legges til grunn. Det vises til i  den forbindelse til at 

for eksempel trygge og åpne flomveier best kan sikres i arealdelen ved å  
avsette areal til klimatiltak. Det oppfordres til å  fastsette krav i 
planbestemmelsene til dokumentasjon av reell fare ved utarbeidelse av 
reguleringsplan. Det anbefales at bestemmelsene stiller krav til formell 

kompetanse innen fagområdet geoteknikk, samt dokumentert erfaring 
fra  utredning iht. NVEs veileder «Sikkerhet mot kvikkleireskred (2019).   

Kl ima: I  kapittel 3 i  planprogrammet savnes det en henvisning ti l Statlige 

planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 
(2018) (SPR-kl ima). Det pekes på at ti lrettelegging for næringsarealer 

potensielt kan være utfordrende sett opp mot klimatilpasning og –
hensyn, der overvannsrisiko spesielt er et resultat av utbyggingspraksis. 
Det bør tas  hensyn til behovet for åpne vannveier, overordnede 
blågrønne strukturer, og forsvarlig håndtering og rensing av overva nn. 

Bevaring, restaurering eller etablering av naturbaserte løsninger bør 
vurderes i  tråd med forventningene i SPR-klima. 

Vann: Hovedformålet med SPR-klima er å  bidra til reduksjon av 
kl imagassutslipp, miljøvennlig energiomlegging og å  forberede samfunnet 

på  kl imaendringer gjennom klimatilpasning. Nye næringsarealer har s tort 

potensiale til å  føre ti l økt avrenningsintensitet og flomvannføring i 
kommunens bekker. Det anbefales at det i  planbestemmelsene s tilles 

krav om særskilt utredning og høyt ambisjonsnivå hva  gjelder å dempe 
(fordrøye) overflateavrenning. Det vises til at «Regional plan for 
vannforvaltning» ventes å  bli vedtatt som en regional plan etter Pbl. Det 
oppfordres ti l å utarbeide en planbestemmelse som fastsetter bredden 

på kantvegetasjon langs vassdrag med årssikker vannføring.  
Når det gjelder planprogrammet mener Statsforvalteren at det kan være 

hensiktsmessig å få fram at «naturmangfold» (kap. 5) gjelder 

naturmangfold både på land og i  vannforekomstene. Det vises videre ti l 
Mi l jødirektoratets veileder M-1941 Konsekvensutredninger for klima og 

mi l jø. 
Naturmangfold: Det vises til § 17 i  forskrift om konsekvensutredninger 
hvor det framgår at «Konsekvensutredningen skal ta utgangspunkt i 
relevant og tilgjengelig informasjon. Hvis det mangler informasjon om 
viktige forhold, skal slik informasjon innhentes».Statsforva lteren 
forventer at det tas inn hensynssoner for naturmiljø i  arealdelen, og at 

det knyttes gode bestemmelser om dette. Det forventes videre at 
resultatet av kommunens «Kommunedelplan for naturmangfold» blir 

fulgt opp i  arealplanarbeid framover.  

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

Punkt 1.4.1 i  bestemmelsene omhandler overvannshåndtering. 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
Punkt 2.7.5 i  bestemmelsene inneholder forbud mot tiltak i  en 

bredde på 50 meter fra angitte vassdrag. 
 

 

 
 

 
Det følger av forskriftens § 18 at konsekvensutredning av 
kommuneplan kan begrenses ti l å redegjøre for vi rkningene 
planen kan få på et overordnet nivå. I  tillegg er det anledning til 
å  gjøre rede for forhold som skal avklares og belyses nærmere i 
senere regulering av områdene. 

 
Kommunedelplan for naturmangfold er i prosess og vil bli vedtatt 

på  et senere tidspunkt. 



Strandsone: Kommunen skal vurdere om tidligere vedtatte, ikke utbygde 

områder for utbygging i s trandsonen skal opprettholdes eller tas ut av 
kommuneplanen. I  denne vurderingen skal lovens skjerpede krav legges 

ti l  grunn. 
Forurensning: Areal for deponering av rene masser – ut fra  klima- og 
mi l jøhensyn er en omforent s trategi i  Norge å  satse på sirkulærøkonomi. 
Ved å  gjenbruke overskuddsmasser kan vi  begrense uttaket av nye 

masser, beslaglegge færre nye arealer, redusere klimagassutslipp og 
forurensing. Mellomlagring og permanent disponering av jord og 

s teinmasser kan føre til uheldige effekter i  nærliggende vannresipienter 

og på  land. Før areal avsettes til deponering av rene masser må det 
utredes og vurderes opp mot miljømål og prinsipper i  vannforskriften og 

naturmangfoldloven om disponeringen kan føre til forurensning i 
res ipient eller volde skade på naturmangfoldet. Håndtering av 
overskuddssnø – kommunen bør vurdere om det er behov for å  avsette 
areal for permanente eller midlertidige snødeponier. Avløp – Det er viktig 

å  planlegge og ti lrettelegge tiltak på avløpsnettet som begrenser 
forurensning på avveie, og reduserer mengden av fremmedvann inn på 

renseanleggene. Forurenset grunn – det anbefales at områder med 
forurenset grunn merkes som hensynssone på plankartet. 

Landbruk: Målet om en årlig omdisponering av dyrket mark under 4000 

dekar årlig s tår fortsatt, og gir kommunene lite handlingsrom til å bygge 
ned verdifulle jordbruksareal eller beredskapsareal. Det skal ses etter 

a l ternativ til nedbygging der gjenbruk, transformasjon av områder og 
fortetting skal være det styrende areal- og utviklingsprinsippet. 
Arealdelen må vise gode grenseganger mot dyrket og dyrkbar mark. Bruk 
av buffersone bør l igge som en del av bestemmelsene til arealdelen, og 

angis med et avstandskrav. Det forventes at kommunens 
landbrukskompetanse trekkes inn i  planarbeidet og at 

kunnskapsgrunnlaget legges til grunn. 

Gravplass: det anbefales at det utarbeides en gravplassmelding 
(temaplan) der blant annet det forventede arealbehovet for gravplassene 

i  kommunen blir vurdert. Gravplass inngår ofte i  et område med 
fredet/listeført kirke eller andre verneverdige kulturminner, kulturmiljøer 
og landskap, slik at gravplassen/kirkestedet som hovedregel skal avsettes 
som hensynssone. 

I  kommuneplanen er det ingen tidligere avsatte byggeområder 

som ikke er utbygd i strandsonen. 
 

 
Det har tidligere vært mottak for rene masser på Skoppum 
pukkverk. Det er aktuelt å tilrettelegge for dette på nytt. 
 

 
 

 

 
 

 
 
Det er avsatt ett område til deponering av overskuddssnø i 
planforslaget.  

 
 

 
 

I  planforslaget er ett nytt næringsområde foreslått på dyrka 

mark. Samtidig foreslås det å ti lbakeføre tidligere avsatt 
byggeområde til LNF-formål. Arealendringene innebærer at 

arealregnskapet omtrent går i  null når det gjelder dyrka mark. 
 
 
 

 
 

 

Utarbeidelse av en gravplassmelding er ikke tatt inn i  
planprogrammet. 

23 og 34 Norges  vassdrags- og 
energidirektorat, NVE 
(23.04.2021 og 30.04.2021) 

KU / ROS: NVE legger til grunn at det gjennomføres konsekvensutredning 
(KU) og ri s iko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for nye utbyggingsarealer som 
legges inn i planen. Kartfestet kunnskap om naturfare som kan benyttes i  
dette arbeidet finnes på NVE Atlas. 

KU og ROS er forankret i fastsatt planprogram. 
 
 
 

 



Inngrep i va ssdrag: NVE oppfordrer til å  legge opp ti l en arealbruk der 

inngrep i  vassdrag unngås. Hvis slik arealbruk likevel foreslås må det i  KU 
gjøres  rede for hvordan inngrepene kan påvirke a llmenne interesser i 

vassdraget. 
Hensynssoner: NVE mener at også Statens Vegvesen sine kvikkleiresoner, 
som ikke er markert på plankartet, må tas inn som hensynssone H310. 
Aktsomhetskart for flom bør legges ti l grunn for å markere flomutsatte 

områder som hensynssone H310 på plankartet. 
Høyspentledninger er markert med feil hensynssone i gjeldende plan. 

Større høgspentledninger og transformatorstasjoner må settes av som 

hensynssone H740 (Pbl. § 11-8 d) på  plankartet.    

Planforslaget legger ikke opp til tiltak som medfører inngrep i  

vassdrag. 
 

 
Det er utarbeidet nytt temakart for samfunnssikkerhet hvor 
aktsomhetssoner for flom er innarbeidet. Flomutsatte områder 
bør i  ti llegg settes av som hensynssone H320 (Pbl § 11-8 a). 

 
Det ser ut til at NVE og Lede har forskjellig råd når det gjelder 

riktig hensynssone til høyspentledninger. På  plankartet er  

faresone 370 (Pbl § 11-8 a) benyttet. 
25 Lede AS Høyspennings luftledning: Kraftledninger (vist på kartvedlegg) skal ikke 

tegnes inn som arealformål i  arealplan, men bør innarbeides som 
hensynssone (faresone). 

Utfyl lende bestemmelser: Følgende må ivaretas i  bestemmelsene: 
«Nettstasjoner tillates oppført i  forbindelse med s trøm til stedbunden 
næring i  LNFR-område samt i  areal regulert ti l utbyggingsformål». 
«Netts tasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og 
kommer i  tillegg til tillatt utnyttelsesgrad». «Nettstasjoner ti llates oppført 
inntil 1 m fra  eiendomsgrense og at det generelt er 5 m byggegrense 

rundt nettstasjoner.»   
Plankart: arealer og eiendommer som bruke til, eller skal brukes til 
transformatorstasjoner / nettstasjoner avsettes i  kommuneplanen ti l 

«Andre typer bebyggelse og anlegg» (kode 1500). 
Lede s tiller opp en del vilkår for at omlegging av elektriske anlegg skal 

kunne gjennomføres. Ønsker å  bli kontaktet i  forbindelse med 
utarbeidelse av reguleringsplaner og i god tid før utbygging. 

Det ser ut til at NVE og Lede har forskjellig råd når det gjelder 

riktig hensynssone til høyspentledninger. På  plankartet er  
faresone 370 (Pbl § 11-8 a) benyttet. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tatt ti l  etterretning og innarbeidet i  plankartet. 

27 Vestfold og Telemark 
fylkeskommune, VTFK 
(23.04.2021) 

Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeidet 
VTFK skriver at de uttaler seg på de delene av planforslaget som berører 
deres ansvarsområder. 

Nas jonale føringer og regionale planer: VTFK savner at FNs bærekraftsmål 
trekkes fram som viktige for kommunens overordnede planverk. 
Strandsone: «byggegrense mot sjø» er vanskelig å  se på gjeldende 
kommuneplan, og bør gjøres mer tydelig i  ny plan. 

Barn- og unge: Det bes om at barn- og unges arealinteresser beskrives og 
vurderes i  det videre planarbeidet, og minner om at barnerepresentanten 

ska l involveres i  saker som omhandler barn og unges interesser i  
planleggingen. 

Næring og jordvern: VTFK deler oppfatningen om behov for 

ti l rettelegging av nye næringsområder og støtter kommunens ønsker om 
å  få  avklart flere arealer for framtidig næringsutvikling. Samtidig må man 

 
 
 

Bærekraftig arealbruk er et viktig premiss nedfelt i kommunens 
mål  og strategier for arealbruk. 
 
Innenfor byggeområder som l igger i  100-metersbeltet langs 

s jøen er «annen byggegrense» tydeliggjort i plankartet. Det er 
redegjort nærmere for dette i planbeskrivelsen. 

 
 

 

 
 



erkjenne at tilgjengelige arealer er en knapp ressurs, og at potensielle 

arealbrukskonflikter er mange. I  Horten ligger det således best til rette for 
arealintensive vi rksomheter, som i henhold til RPBA bør søkes inn mot 

sentrum og kollektivknutepunkter. VTFK viser videre ti l en styrket 
nas jonal jordvernpolitikk, og at jordvern handler om næringsvirksomhet, 
næringsutvikling og beredskap og tillegges derfor stor vekt på l inje med 
annen næringsutvikling. Landbruk er i  prinsippet ikke en næring som kan 

flyttes . 
VTFK vars ler at forslag ti l tomt for Biltema (ved Granly skole / Horten 

handelspark) vi l bli møtt med innstilling om innsigelse fra 

fylkeskommune. Etablering av Biltema anses som et lokalt hensyn, som 
ikke kan vinne fram mot et tungt nasjonalt og regionalt jordvernhensyn. 

Vannressursforvaltning: VTFK anbefaler at foreslåtte «planretningslinjer» 
i  høringsdokumentet til «Regionalplan for vannforvaltning for perioden 
2022-2027» innarbeides  så langt de passer i kommunens planer. Det 
anbefales videre at de lokale tiltaksprogrammene følges opp, og at 

vannforvaltning innarbeides som føring i kommunens kvalitetssystem til 
bruk i  forkant av arbeidet med reguleringsplaner og byggesaker.  

Samferdsel – rekkefølgekrav: Dersom nye byggeområder mangler 
nødvendige rekkefølgekrav vi l VTFK vurdere bruk av innsigelse ved 

offentlig ettersyn. 

Samferdsel – byggegrenser langs fylkesvei: I de fleste sakene aksepterer 
VTFK en lavere byggegrense en hva kommunen har i  sine bestemmelser 

(30 / 30 m fra  fylkesvei), og det kan derfor bli uforholdsmessig mange 
dispensasjonssaker. Det bes derfor om at kommunen vurderer en mindre 
byggegrense til de ulike fylkesveiene, og imøteser gjerne en dialog om 
dette. 

Samferdsel – tomt for etablering av Biltema: Biltema forhandler i s tor 
grad varer som dekkes opp av forretninger som allerede finnes i Horten, 

det være seg sports- og fri tidsutstyr, jernvare- og byggevarer, VVS, 

elektriske artikler m.m. Før det tas en avgjørelse i  saken, er det viktig at 
det utarbeides en grundig handelsanalyse som viser hvordan den øvrige 

handelen i Horten blir berørt, og ikke minst om hvorvidt handelen i  
Horten sentrum vi l svekkes. Området ved Horten handelspark ligger 
desentralisert i  forhold til sentrum, og det er grunn til å tro at de fleste 
reiser vil foretas med bil. Etableringen vi l ikke være i  tråd med en 
samordnet areal- og transportplanlegging, der ambisjonen er å få flest 
mul ig til å  gå, sykle eller reise kollektivt til s ine daglige gjøremål. Handel, 

service og kontorarbeidsplasser bør av den grunn så langt som mulig 
etableres i sentrum av byene. 

 

 
 

 
 
 
 

 
Tas  ti l orientering. 

 

 
 

Foreslåtte «planretningslinjer» kan vurderes ved neste 
kommuneplanrevisjon, når Regional plan for vannforvaltning er 
endelig behandlet.  
 

 
 

 
 

 

I  henhold til veglova skal byggegrense gå i  en avstand på 50 
meter fra  fylkesveg dersom annet ikke er fastsatt i  arealplan. I  

kommuneplanen er det fastsatt en byggegrense på 30 meter. En 
nærmere vurdering av byggegrensen har ikke vært prioritert i  
dette planarbeidet. 
 

Der er ingen tilgjengelige arealer som er egnet for etablering av 
Bi l tema i  Horten sentrum. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



Samferdsel – mobilitetsplan: Kommunen anbefales å legge inn en 

bestemmelse i arealdelen om at det ved større utbyggings- og 
relokaliseringsprosjekter skal utarbeides en egen mobilitetsplan 

(analysere mulige tiltak som kan minske bilavhengighet, og 
sannsynliggjøre en fremtidig reisemiddelfordeling). 
Kul turarv: kulturarv oppfatter at kommunen er «åpen for» å vurdere 
endringer av bestemmelser og retningslinjer og har på bakgrunn av dette 

innspill til planarbeidet. Nasjonalt og/eller regionalt viktige kulturmiljøer 
anbefales ivaretatt som «bestemmelsesområder» i  planen. De tre 

middelalderkirkene Borre, Nykirke og Løvøy kapell markeres som 

båndleggingsområde H730 på plankartet med ti lhørende forslag til 
bestemmelse. Kulturarv har også noen anbefalinger knyttet ti l ordlyden i 

bestemmelsene pkt. 1.14 og 1.14.1. Det anbefales at kommunen ser til 
Riksantikvarens veiledere for hvordan kulturminner og kulturmiljøer kan 
s ikres i plan. 
Pkt 2.2.5 i  bestemmelsene (Hagebyen): Kulturarv s tiller seg positive til en 

skjerpelse av kravene til fortetting i  området, og legger ti l grunn at dette 
er et viktig grep for de delene av området som omfatter nasjonalt og / 

el ler regionalt viktige kulturmiljøer/nasjonal interesse i by. 
Kulturarv påpeker at arealdelen ikke har direkte rettsvirkning for 

automatisk fedete kulturminner, ettersom store områder ikke er 

systematisk registrert. Ønsker kommunen en avklaring av eventuelle 
konflikter på kommuneplanstadiet, kan dette gjøres innenfor de 

områdene som ønskes lagt ut til byggeområder. Kommunen vil da måtte 
bekoste nødvendige arkeologiske undersøkelser. 
Landskap: Flere av temaene som inngår i  kommuneplanrevisjonen vil 
trol ig medføre vesentlige terrenginngrep. Det forutsettes at det 

innarbeides i  planbestemmelsene at terrenginngrep gjøres på en mest 
mul ig skånsom måte, slik at man unngår unødvendige negative 

landskapseffekter. 

Uttalelse til «Forslag til planprogram» 
Kulturarv  har merket seg at kulturminner og kulturmiljøer er satt opp 

som tema for konsekvensutredning, og viser i  den forbindelse til 
Riksantikvarens veiledere (riksantikvaren.no). 

 

 
 

 
 
I  henhold til fastsatt planprogram er dette en begrenset 
kommuneplanrevisjon, med hovedvekt på næringsarealer. Større 

justeringer / endringer knyttet til kulturmiljøer har således ikke 
vært prioritert i  dette planarbeidet. 

28 Statsbygg (23.04.2021) Nærings virksomhet: Utta lelse i samarbeid med USN (leietaker). Statsbygg 
og USN støtter at det er viktig å prioritere vi rksomheter som styrker 

klyngedannelsen innen teknologi og maritime næringer i 
utviklingsområdet nord for USN. Det påpekes samtidig at «det er 
avgjørende at nærliggende næringsvirksomhet kan gi god synergi med 
USN, og at det ikke oppstår interessekonflikter mellom USN og nye 

vi rksomheter. Vi ber kommunen være oppmerksom på dette i 

Pågående prosess med områdereguleringsplan for Campus 
Vestfold og Borre vi l avklare framtidig arealbruk i området nord 

for USN. 



planarbeidet, og særskilt at konsekvenser for trafikk og s tøy vektlegges. Vi 

legger for øvrig til at kommunen koordinerer kommuneplanarbeidet med 
det pågående områdeplanarbeidet for Campus Vestfold». 

Det påpekes at det er begrensede muligheter for å  styre utvikling av 
eiendommer, herunder detaljert styre hvilke vi rksomheter eller leietagere 
som etableres i en arealplan. Det kan derfor være nødvendig å  se 
arealplanarbeidet i sammenheng med annen s trategisk næringsutvikling 

og dialog med viktige aktører. Det er derfor positivt at Horten 
næringsforum er referansegruppe i  planarbeidet. 

33 Fiskeridirektoratet  
(27.04.2021) 

Grundig planlegging er en forutsetning for at menneskelig aktivitet i så 
l i ten grad som mulig skal påvirke kystsonen og livet i s jøen negativt. Dette 
er spesielt viktig ved planlegging av hytte - og boligtomter på land i 

ti lknytning til sjø, lokalisering og utbygging av småbåthavner, 
havneanlegg, industriområder og vann- og avløpsanlegg. En god avklaring 

av kommunens s trategiske va lg knyttet til utvikling og arealbruk i  
kystsonen vi l kunne være både avklarende og konfliktdempende. 
Fiskeridirektoratet påpeker at dyrking av makroalger, oppdrett av andre 
arter samt landbasert akvakultur er på s terk fremmarsj, og at dette 
vurderes og tas hensyn til i Horten kommunes planarbeid.  
Utfyl lende bestemmelser: Punkt 2.8.3 i  de utfyllende bestemmelsene om 

at «Det ti llates ikke etablering av akvakultur for matfisk» oppfattes som 
svært l i te heldig. Fiskeridirektoratet anbefaler generelt et større fokus på 
naturmangfold. 

I  henhold til fastsatt planprogram er dette en begrenset 
kommuneplanrevisjon, med hovedvekt på næringsarealer. Det er 
ikke foreslått nye utbyggingsarealer i  tilknytning til s jøarealer. 

38 Horten kommune 
v/Kommunalteknisk 

planavdeling (02.06.2021) 

Innspill vedrørende arealbehov ved Falkensten renseanlegg. For å kunne 
ti l fredsstille mulige nye rensekrav ved fornyet utslippstillatelse er det 

behov for arealer ti l renseanlegg. Det er gjennomført en lokasjonsstudie 
(2019) som konkluderer med at dagens plassering er eneste egnede 

plassering av renseanlegget. Utførte grunnundersøkelser viser at en 
utvidelse kun kan foregå mot vest. På  deler av arealet er det påvist tykke 
lag med bløt leire, mens det ellers er relativt store variasjoner på dybde til 

fjel l. I  en anleggsperiode må eksisterende anlegg kunne driftes uten 
s tørre restriksjoner og reduksjon i kapasitet. Dette vil sikres best om 
dagens anlegg kan holdes i drift mens et nytt bygges ved siden av eller 
s tore deler av det nye anlegget legges ved siden av dagens. For å 

opprettholde mulighetene for å  finne best mulig løsning / plassering ved 
senere detaljprosjektering er foreslått areal betydelig s tørre enn 

arealbehovet til et framtidig renseanlegg.   

Innspillet er vurdert som område nr. 13 i  dokumentet 
Konsekvensutredning av enkeltområder. I  planforslaget er 

arealet foreslått avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting 
(renseanlegg), jfr. område AV1. 

  



 PRIVATE   

01 (og 02) RM konsulenttjenester 
(01.12.2020) 

Innspill til næringsområde, samt noe boligbebyggelse. Gbnr 3/1. Innspillet er vurdert som område nr. 12 i  dokumentet 
Konsekvensutredning av enkeltområder. I  planforslaget er deler 

av arealet foreslått avsatt til næringsbebyggelse, jfr. område N4. 
14 Sa lutaris Eiendom AS (14.04.2021) Innspill «Glenne næringshage» - del av gbnr 12/3  Innspillet er vurdert som område nr. 7 i  dokumentet 

Konsekvensutredning av enkeltområder. I  planforslaget er arealet 
fores lått ti lbakeført ti l LNF-formål.  

15 og 29 Tangen Ingeniør og arkitektkontor 
AS (17.04.2021 og 26.04.2021) 

Innspill til massedeponi på gbnr 38/1, Nykirkeveien 333  Innspillet er vurdert som område nr. 17 i  dokumentet 
Konsekvensutredning av enkeltområder. I  planforslaget er 

bestemmelsesområde #6 foreslått avsatt til midlertidig 

massedeponi. 
16 Sa lutaris Eiendom AS (19.04.2021) Innspill «Tunet næring og kombinasjonspark» 

deta ljhandel/kombinasjonsformål – del av gbnr 12/3 

Innspillet er vurdert som område nr. 8 i  dokumentet 

Konsekvensutredning av enkeltområder. I  planforslaget er 
området foreslått opprettholdt som LNF-område.  

19 Marienlyst Eiendom AS 
(22.04.2021) 

Det aktuelle området ligger innenfor Kommunedelplanen for 
Horten sentrum og vurderes nærmere i arbeidet med 

sentrumsplanen. 

Innspillsområdet ligger innenfor vi rkeområdet for 
kommunedelplanen for Horten sentrum og vurderes ved revisjon 

av sentrumsplanen. 
22 Anonym avsender / pseudonym 

«Acu Mul is» (22.04.2021) 

Innspill vedrørende «Hagebyen» Se planbeskrivelsen. 

24 (og 36) Rambøll Norge AS (23.04.2021) Innspill til næringsområder, totalt 330 dekar ti l næringsformål ved 
Kopstad krysset 

Innspillet er vurdert som område nr. 1, 2 og 3 i  dokumentet 
Konsekvensutredning av enkeltområder. I  planforslaget er deler 
av arealet foreslått avsatt til næringsbebyggelse, jfr. område N1 
og N2. 

30 (og 37) Tangen Ingeniør og arkitektkontor 
AS (27.04.2021) 

Innspill til massedeponi på gbnr 68/1, 68/2 og 69/2, Nykirkeveien. Innspillet er vurdert som område nr. 16 i  dokumentet 
Konsekvensutredning av enkeltområder. I  planforslaget er 

bestemmelsesområde #5 foreslått avsatt til midlertidig 
massedeponi. 

31 (og 32) Tangen Ingeniør og arkitektkontor 
AS (27.04.2021) 

Innspill - Fradeling av tomt til enebolig, gbnr 68/1, Nykirkeveien. Innspillet gjelder fradeling av en boligtomt beliggende i  LNF-
område. Tiltaket vi l innebære «uklare» grenser mellom 
byggeområder og LNF-områder og anbefales ikke utredet videre. 

Kommuneplanen er i  tillegg en overordnet plan, og det vurderes 
som l ite hensiktsmessig å  behandle forslag til en boligtomt i  

denne sammenhengen. 
35 Svein Ole Solberg Innspill til massedeponi gbnr 71/1 Innspillet er vurdert som område nr. 15 i  dokumentet 

Konsekvensutredning av enkeltområder. I  planforslaget er 
bestemmelsesområde #4 foreslått avsatt til midlertidig 

massedeponi. 

40 Kms Arki tekter AS (14.06.2021) Innspillet gjelder Grønligata 13, gbnr 128/427, hvor arealformålet 
fores lås endret fra «forretning» til kombinert formål; bolig og 

forretning. Hensikten er å videreføre dagligvarehandel i  1. etasje, 

Innspillet er vurdert som område nr. 21 i  dokumentet 
Konsekvensutredning av enkeltområder. I  planforslaget er 

området foreslått avsatt til kombinert formål, jfr. område KBA5. 



men med leiligheter over. Dagens bygningsmasse benyttes ti l 

dagligvarebutikk/forsamlingslokale.  
Foreslåtte endring er tidligere (privat planinitiativ i  sak KOM-

087/21) avs lått, hovedsakelig med begrunnelse i at planinitiativet 
var i  s trid med fastsatt arealbruk i kommuneplanen. 

 

42 Sol listrand Eiendom AS 
(03.12.2021) 

Innspillet gjelder Sollistrandveien 12, gbnr 126/104, hvor 
arealformålet foreslås endret fra offentlig/privat tjenesteyting (KPA 
2019) ti l  kombinert formål – bolig og næring, herunder kontor, 
samt offentlig og privat tjenesteyting. I  gjeldende reguleringsplan 

for Sol listrand (vedtatt i  2007) er det aktuelle arealet regulert til 
kombinerte formål; kontor / a llmennyttig formål (tingrett og 
museum) i  kombinasjon med «spesialområde bevaring» 

 

Innspillet er vurdert som område nr. 22 i  dokumentet 
Konsekvensutredning av enkeltområder. I  planforslaget er 
området foreslått avsatt til kombinert formål, jfr. område KBA6. 

43 Thomas Nielsen-Aas (20.10.2020) Innspill til næringsområde, Skaane Pukkverk Innspillet er vurdert som område nr. 4 i  dokumentet 

Konsekvensutredning av enkeltområder. I  planforslaget er 
området foreslått avsatt til kombinerte formål, jfr. område KBA8. 

 


