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Konsekvensutredning - enkeltområder 
Nr 24 Utvi de l se av Kopstad 

Næri ngspark, område N7 
Dage ns formål : LNF-formål (KPA) / 

re g.pl an Kopstad 
næri ngsområde 
(Pl anId: 403) 

Fore sl ått formål : Næri ngsområde 
Are al større l se : Gbnr 86/2: 9,6 daa 

Gbnr 77/2: 4,3 daa 
Forsl agssti l ler: Rambøl l AS 
Hje mme l shaver: Gbnr 86/2: Ivar 

Andre asse n 
Gbnr 77/2: Haral d 
Syve rtse n 

Be skri ve lse : Innspi l l et gje lder utvi del se re gule rt næri ngsområde : Ca 9,6 de kar mot nord og 
ca. 4,3 de kar mot syd. Forsl age t e r be grunne t me d e n me r e ffe ktiv utnyttelse 
av næri ngsare al et. Utvi del se sområdene framgår av kartutsni tte t 
“Arealinnspill” nedenfor. 
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Arealinnspill

 

Tema Konsekvens 
(Verdi og 
omfang) 

Forklaring (kunnskapsgrunnlag), usikkerhet 

Miljø:   
Forurensing   

Støy  Arealet ligger delvis innenfor rød og gul 
støysone (støyvarselkart fra SVV). 
Støysituasjonen vil endres når jernbanen er 
etablert.  

Sikring av jordressurser (jordloven)  Arealet nord for adkomstveien er registrert 
som dyrkbar mark og utgjør 3,5 daa. Av 
arealet i syd består 3 dekar av dyrka mark 
(stor verdi).  

Naturmangfold  Ingen registreringer i Naturbase. 

Landskap  En eventuell utvidelse av regulert 
næringsområde vil liten grad endre 
landskapsbildet i området. 

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner i området 
(RA). 

Nærmiljø, grønnstruktur og 
friluftsliv 

 Arealene ligger ikke i registrerte frilufts-
/rekreasjonsområder. 

Samfunn:   

Transportbehov  Ikke vurdert. 
Teknisk infrastruktur  Vann og avløp kan dekkes via privat 

ledningsanlegg med tilkobling til kommunalt 
ledningsnett ved Kopstadveien 28. Horten 



kommune leverer tilstrekkelig slokkevann til 
dette punktet. 
Adkomst fra fylkesvei. 

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Temakart “Mulighet for marin leire” fra NGU 
viser at det er “stor” sannsynlighet for marin 
leire innenfor området. Sydvestre del av 
området ligger innenfor aktsomhetsområde 
for flom (NVE). 

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Ikke vurdert (relevant for boligområder). 

Barn og unges interesser  Berører ikke arealer som er registrert som 
lekeområder for barn.  

Næringsliv og sysselsetting  Tilrettelegging for ytterligere utvidelse og 

vekst for eksisterende bedrift. 

Gjeldende arealstrategi (KPA): 
 

 Området ligger i tilknytning til regulert 
næringsområde. 

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 
Arealet i nord er i sin helhet regulert til annen banegrunn – tekniske anlegg, samt areal for 
midlertidig anleggsområde og veiformål. Det framgår av innspillet at arealet er ervervet av Bane 
Nor. Bane Nor er imidlertid ikke interessert i å drifte selve adkomsten-/driftsveien 
(vedlikeholdsarbeid for framtidig jernbanetunnel) selv, og det er inngått avtale om makebytte med 
Kopstad Næringspark (overtar adkomstveien og arealet langs denne). Kopstad Næringspark ønsker 
å benytte arealet langs adkomstveien til oppstilling av maskiner og kjøretøy for å frigjøre arealer i 
“kjerneområdet” (regulert næringsareal). Arealet mot syd består av en fjellknaus i vest og 
“inneklemt” jordbruksareal mot øst.  
Foreslått utvidelse av næringsarealet vil ha negative konsekvenser for jordressursene da 
henholdsvis 3 og 3,5 dekar dyrka og dyrkbar mark omdisponeres.  
Etter en samlet vurdering mener administrasjonen at fordelene av en mindre utvidelse av dette 
næringsområdet er større enn de negative konsekvensene som er påpekt.  

 
Anbefaling: 
Næringsområde N7 i kommuneplanens arealdel (Kopstad Næringspark) utvides med ca. 9,6 dekar 
mot nord og ca. 4,3 dekar mot syd. Regulert buffersone/vegetasjonsskjerm flyttes mot syd.  

 



Konsekvensutredning - enkeltområder 
Nr 25 V e rftsbassenget, gbnr 131/132 
Dage ns formål : Re gul e rt ti l fri område 

i re gul e ri ngsplan for 
V e rftsbassenget 
(1982) 

Fore sl ått formål : Næri ngsbe byggelse 
Are al større l se : Ca 5 daa 
Forsl agssti l ler: Storgata Ei e ndom AS 
Hje mme l shaver: Horte n kommune . 

V e dtatt sol gt ti l 
Storgata Ei e ndom i 
sak KOM-012/22. 

Be skri ve lse : Re gul e rt fri område me ll om bol i gbebyggelse i øst og e ksi ste rende 
næri ngse i endom i ve st og syd. Forsl agssti ll er har konkre te pl ane r om å bygge 
e t større næri ngsbygg på gbnr 131/376 og 131/132 (omsøke are al ). 
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Tema Konsekvens 
(Verdi og 
omfang) 

Forklaring (kunnskapsgrunnlag), usikkerhet 

Miljø:   
Forurensing  Sentrumsnært ved trafikkert vei. Det må 

foretas vurdering angående forurenset 

grunn. 

Støy  Arealet ligger utenfor gul støysone 
(støyvarselkart fra SVV). 

Sikring av jordressurser (jordloven)  Barskog med middels bonitet (NIBIO, AR5). 
Dyrkbar mark er ikke registrert  

Naturmangfold  Ingen registreringer i Naturbase. 

Landskap  Verdiklassifisering landskap (webinnsyn), 
landskapskvalitet: Inntrykksvakt landskap. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ikke registrerte kulturminner eller 
kulturmiljø.  

Nærmiljø, grønnstruktur og 
friluftsliv 

 Registrert som friluftslivsområde 
(miljøstatus.no). Området er vanskelig 
tilgjengelig både fra boligområdet i øst og fra 
vestsiden. Ved befaring av området ble det 
registrert et gammelt tråkk i retning nord-
syd, i bunnen av skråningen øst i området. 
Flere trær har veltet og blokkerer stien. 

Samfunn:   
Transportbehov  ÅDT på Holtanveien er 4571. Det er 

bussforbindelse langs Holtanveien.  

Teknisk infrastruktur  Nærhet til kommunalt vann og avløp. 
Tilstrekkelig slokkevann i Holtanveien. 
Kommunale vann- og avløpsledninger må 
ivaretas. Ivaretakelse av flomvei og sikring 
mot flom er viktig, og kan være krevende. 
Fordrøyning av overvann kan bli 
arealkrevende. 
Adkomst via privat vei. 

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Temakart “Mulighet for marin leire” fra NGU 
viser at det er “stor” sannsynlighet for marin 
leire innenfor området. Sydvestre del av 
området ligger innenfor aktsomhetsområde 
for flom (NVE). 

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Ikke vurdert (relevant for boligområder). 

Barn og unges interesser  Det er ikke registrert bruk av området til lek 
og rekreasjon. Ved befaring av området var 
det ingen tegn på at området brukes som 
lekeområde. Området er vanskelig 
tilgjengelig både fra boligområdet i øst og fra 
vestsiden. 

Næringsliv og sysselsetting  Kommunen har mangel på næringstomter 

for plasskrevende industri, 

håndverksbedrifter, lager og logistikk. 



Sentral plassering med god tilgjengelighet 

fra Holtanveien. 

Gjeldende arealstrategi (KPA): 
 

 Området ligger innenfor Horten by og 
grenser til eksisterende næringsområde 
(regulert).  

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 
Det aktuelle arealet ble regulert til friområde i 1982, men har aldri blitt tilrettelagt eller 
opparbeidet til dette formålet. Området består av skog, og terrengforholdene gjør arealet 
vanskelig tilgjengelig både fra øst og vest. I henhold til Rikspolitiske retningslinjer for barn og 
planlegging skal det ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til friområder “som er i 
bruk eller egnet for lek” skaffes fullverdig erstatning. Ved befaring av området er det ikke 
registrert spor etter barns lek, og etter administrasjonens vurdering (topografi/tilgjengelighet) er 
arealet heller ikke godt egnet for lek. Arealet har imidlertid verdi som “en grønn lunge” innenfor 
byggesonen. 
Horten kommune har behov for flere næringstomter. Det aktuelle arealet grenser inntil 
eksisterende næringsområde, og vil således være en utvidelse av dette.  
 

Anbefaling: 
Ca. 5 daa av gbnr 131/132 omdisponeres fra friområde til næringsbebyggelse. Det settes av et 
vegetasjonsbelte 10 meter mot eksisterende bebyggelse i nord og øst.  

 



Konsekvensutredning - enkeltområder 
Nr 26 Ei ke strand, gbnr 19/106 
Dage ns formål : LNF-formål i KPA 
Fore sl ått formål : Næri ngsbe byggelse 
Are al større l se : Ca 29 daa 
Forsl agssti l ler: Ei ke strand Ei e ndom 

v/Aspl an V i ak 
Hje mme l shaver: Ei ke strand Ei e ndom 

Be skri ve lse : Ei ke strand l i gge r me l lom bol igområde i nord og næri ngsområde i syd, me l lom 
Rv 19 og sjøe n. 
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Arealinnspill 

 

Tema Konsekvens 
(Verdi og 
omfang) 

Forklaring (kunnskapsgrunnlag), usikkerhet 

Miljø:   
Forurensing  Under andre verdenskrig, var det produksjon 

av ammunisjon i området, og det må foretas 

en vurdering angående forurenset grunn. 

Støy  Deler av arealet ligger innenfor rød og gul 
støysone  (støysonekart SVV). 

Sikring av jordressurser (jordloven)  I sydvest er 5,1 daa registrert som 
jordbruksareal (overflatedyrka jord). 
Resterende del av område består av 
lauvskog med høy bonitet (NIBIO, AR5). Hele 
arealet er registrert som dyrkbar jord. 

Naturmangfold  Det meste av Eikestrand inngår i naturtypen 
«Lågurtedellauvskog» med «stor verdi» i 
datasettet «Naturtyper-KU-verdi» 
(Naturbase). Mot sjøen (100-meterbeltet) er 



det registrert tre områder med naturtypen 
«saltpåvirket svartorstrandskog» (Sor verdi). 
Biofokus har utarbeidet dokumentet 
«Kartlegging av insekter på noen lokaliteter 
ved Borre i Horten» (17.12.2021). Eikestrand 
(gbnr 19/106) er et av områdene som er 
undersøkt. I svartorskogen ble det påvist en 
god forekomst av den lille kortvingen Atheta 
vilis (NT). Skogråtevedbille (sårbar) og 
stompbillen Paromalus flavicornis (sårbar) 
ble også påvist.    

Landskap  Verdiklassifisering landskap (webinnsyn), 
landskapskvalitet: “Enestående” 

Kulturminner og kulturmiljø  Det er registrert flere kulturminner, både 
automatisk fredete minner (gravfelt) og 
kulturminner (krigsminnelokaliteter) 
(Askeladden.ra.no) innenfor og i nærhet til 
arealet. 

Nærmiljø, grønnstruktur og 
friluftsliv 

 Registrert som viktig friluftsområde 
(miljøstatus.no). Arealet er statlig sikret 
langs kysten.  

Samfunn:   
Transportbehov  Nærhet til riksvei 19 og bussforbindelse.  

Teknisk infrastruktur  Vann og avløp kan føres mot eksisterende 
anlegg på Langgrunn. Det kan kreve 
vannledning som forbinder både mot nord 
og sør for å få brannvannsdekning.  

Adkomst via privat vei. 

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Temakart “Mulighet for marin leire” fra NGU 
viser at det er “stor” sannsynlighet for marin 
leire innenfor området. Marin 
strandavstning, sammenhengende dekke 
(Nasjonal løsmassedatabase).  

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Ikke vurdert (relevant for boligområder). 

Barn og unges interesser  Se punkt under Nærmiljø, grønnstruktur og 
friluftsliv. 

Næringsliv og sysselsetting  Kommunen har mangel på næringstomter 

for plasskrevende industri, 

håndverksbedrifter, lager og logistikk. 

Sentral plassering med god tilgjengelighet 

til/fra Rv. 19.  

Gjeldende arealstrategi (KPA): 
 

 Området ligger i forlengelsen av 
eksisterende næringsområde på Langgrunn, 
men utenfor fastsatt «langsiktig 
utbyggingsgrense» (LUG). 

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 
Området har en sentral plassering med god tilgjengelighet fra Rv 19.  En omdisponering av ca. 29 
daa på Eikestrand fra LNF-formål til næringsbebyggelse vil imidlertid innebære store negative 



konsekvenser for naturmangfold, jordressurser, grønnstruktur/friluftsliv og landskap.  Interesser 
knyttet til kulturminner bør kunne ivaretas ved en eventuell detaljplanlegging. 

Anbefaling: 
Dagens arealbruk som LNF-område opprettholdes. 

 



Konsekvensutredning - enkeltområder 
Nr 27 Ki me stadvei en 132, gbnr 51/27 
Dage ns formål : LNF-formål i KPA 
Fore sl ått formål : Næri ngsområde 
Are al større l se : 1,6 daa 
Forsl agssti l ler: K123 Ei e ndom AS 
Hje mme l shaver: K123 Ei e ndom AS 

Be skri ve lse : Ei e ndomme n gbnr. 51/27 be står av to parse l l e r. De t aktue l le are ale t (syd for 
ve i e n) be står av e ksi stere nde asfalte rt pl ass som be nytte s ti l ute ndørs l agri ng 
/ parke ri ng. 
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Tema Konsekvens 
(Verdi og 
omfang) 

Forklaring (kunnskapsgrunnlag), usikkerhet 

Miljø:   
Forurensing  Arealet har vært benyttet til lagring over 

mange år. Ved gravearbeider må det foretas 

vurdering angående forurenset grunn. 

Støy  Arealet er ikke omfattet av støysoner.  
Sikring av jordressurser (jordloven)  Rundt tilgrensning av eiendommen er det 

fulldyrka jord med “svært høy jordkvalitet”. 
Deler av arealet som omsøkes er også 
definert med samme kvalitet, til tross for at 
arealet er asfaltert.  

Naturmangfold  Ingen registreringer i Naturbase. 

Landskap  Omfattes av kulturlandskap (nasjonal og 
regional interesse (Miljøstatus.no). 
Landskapsområdet er definert med “høy 
inntrykksstyrke og variasjon” 

Kulturminner og kulturmiljø  Ikke registrert kulturminner av nasjonal og 
regional interesse.  

Nærmiljø, grønnstruktur og 
friluftsliv 

 Området inngår ikke i registrerte frilufts-
/rekreasjonsområder. 

Samfunn:   
Transportbehov  Det er ikke registrert årsdøgntrafikk (ÅDT) 

for strekningen.  

Teknisk infrastruktur  Ingen offentlig infrastruktur eller planer om 
å utvide frem til eiendommen. 
Avkjøring/adkomst fra kommunal vei.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Temakart “Mulighet for marin leire” fra NGU 
viser at det er “svært stor” sannsynlighet for 
marin leire innenfor området.  

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Ikke vurdert. 

Barn og unges interesser  Ikke direkte berørt (dyrka mark). 

Næringsliv og sysselsetting  Areal som over mange år har vært benyttet 

av eksisterende næringsvirksomhet, Ulf 

Hansen AS. Viktig å legge til rette for 

eksisterende bedrifter. 

Gjeldende arealstrategi (KPA): 
 

 Området ligger utenfor «langsiktig 
utbyggingsgrense» (LUG), men i tilknytning 
til eksisterende næringsområde  

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 
Arealet er forbundet med areal avsatt til næring på andre siden av Kimestadveien. Arealet har ihht. 
historiske ortofoto blitt benyttet til lagringsplass og parkering i over 20 år.  
 

Anbefaling: 
Dagens arealbruk legges inn i kommuneplanen ved at ca. 1,6 daa (eksisterende 
lagringsplass/parkeringsareal) endres fra LNF-formål til område for næringsbebyggelse. 

 


