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Tittel 
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04.04.2018 841970 TrafikkrapportÅsgårdstrand_des2016 
04.04.2018 841971 bystrategi_aasgaardstrand_190417_10 
04.04.2018 841972 DIVE_asgardstrand 
04.04.2018 841973 ROS-analyse Åsgårdstrand områderegulering 
04.04.2018 841974 Brannsikringsplan Åsgårdstrand 
04.04.2018 841975 ROS_20.04.15 
04.04.2018 841976 Innspill til varsel om oppstart og offetnlig ettersyn av 

planprogram 
04.04.2018 841977 Grønnstrukturplan 31_10 (L)(1916376) 
06.04.2018 842515 00398_G 20180405 Hensynssoner - Kulturmiljø 
06.04.2018 842516 Områdereguleringsplan Åsgårdstrand - 

reguleringsbestemmelser 04.04.2018 
06.04.2018 842517 Plankart 040418 

 
Administrasjonens forslag 

1. Formannskapet sender forslaget til områdereguleringsplan for Åsgårdstrand 
(planId 0701 00398) med planbeskrivelse, plankart og bestemmelser datert 
04.04.2018 på høring og legger ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven 
§ 12-10. 

2. Det delegeres administrasjonssjefen å gjøre nødvendige tekniske endringer i kart 
og bestemmelser før planen legges ut til offentlig ettersyn slik at de juridiske 
dokumentene samsvarer med hverandre og vedtaket.  

3. Formannskapet sender forslaget om å oppheve følgende reguleringsplaner på 
høring og legger ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-14:  

 



 
Planid Reguleringsplan Vedtak-tidspunkt 
B0047 Åsgårdstrand sentralområde 09.12.1983 
380 Åsgårdstrand havn 19.11.2007 
230 Strandlinjen nord for Åsgårdstrand 27.04.1994 
228 Åsgårdstrand kirke og barnehage 13.09.1993 
216 Løkka 15.05.1991 
B 67 Løkkeveien 18.06.1987 
B 76  Gamle skolen Åsgårdstrand 12.02.1987 
B0074 Åsgårdstrand hotell 24.09.1987 
232 Damåsen Nord 24.08.1994 
00320 Åsgårdstrand idrettspark og del av 

Myrløkken 
Rev. 10.11.2006 

B31 Åsgårdstrand idrettsanlegg (boliger) 16.01.1980 
00237 G/S veg Kjær 16.08.1995 
286 Myrløkken sykehjem- 119/7 og 66 17.03.2003 

Rev. 07.03.2014 
B 71 Trygdeboliger (Nygaardsløkke)  05.11.1987 
209 Området syd for Åsgårdstrand 

handelsenter 
19.09.1990 

254 Myrløkken- del av 119/9,119/66 10.11.97 
B 56 Nygaardsløkke (Palletten)  02.04.1987/20.06.1984 
B31 Åsgårdstrand idrettsanlegg (boliger) 16.01.1980 

 
 

 

 
 
24.04.2018 Kommunestyret 
 
KOM-040/18 Vedtak: 
 

1. Kommunestyret sender forslaget til områdereguleringsplan for 
Åsgårdstrand (planId 0701 00398) med planbeskrivelse, plankart og 
bestemmelser datert 04.04.2018 på høring og legger ut til offentlig ettersyn, 
jf. plan- og bygningsloven § 12-10. 

2. Det delegeres administrasjonssjefen å gjøre nødvendige tekniske endringer 
i kart og bestemmelser før planen legges ut til offentlig ettersyn slik at de 
juridiske dokumentene samsvarer med hverandre og vedtaket.  

3. Kommunestyret sender forslaget om å oppheve følgende reguleringsplaner 
på høring og legger ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-
14:  

 
Planid Reguleringsplan Vedtak-tidspunkt 
B0047 Åsgårdstrand sentralområde 09.12.1983 
380 Åsgårdstrand havn 19.11.2007 
230 Strandlinjen nord for Åsgårdstrand 27.04.1994 
228 Åsgårdstrand kirke og barnehage 13.09.1993 
216 Løkka 15.05.1991 
B 67 Løkkeveien 18.06.1987 
B 76  Gamle skolen Åsgårdstrand 12.02.1987 
B0074 Åsgårdstrand hotell 24.09.1987 



232 Damåsen Nord 24.08.1994 
00320 Åsgårdstrand idrettspark og del av 

Myrløkken 
Rev. 10.11.2006 

B31 Åsgårdstrand idrettsanlegg (boliger) 16.01.1980 
00237 G/S veg Kjær 16.08.1995 
286 Myrløkken sykehjem- 119/7 og 66 17.03.2003 

Rev. 07.03.2014 
B 71 Trygdeboliger (Nygaardsløkke)  05.11.1987 
209 Området syd for Åsgårdstrand 

handelsenter 
19.09.1990 

254 Myrløkken- del av 119/9,119/66 10.11.97 
B 56 Nygaardsløkke (Palletten)  02.04.1987/20.06.1984 
B31 Åsgårdstrand idrettsanlegg (boliger) 16.01.1980 

 
4. Arealet ved idrettshuset/idrettsanlegget legges inn som kombinert formål hvor det 
legges til rette for et mulig allaktivitetshus.  
 
5. Administrasjonen får fullmakt til å gjøre endring knyttet til adressen Ola 
Abrahamsons vei 17 og 19 
 
Oversendes administrasjonen: 
 

- Områdeplan for Horten hageby er sårt tiltrengt. Kommunestyret ber om at 
administrasjonen igangsetter forarbeid for lignende områdeplaner andre steder i 
kommunen. 
 

 

 
Møtebehandling: 
 
Svein Erik Figved foreslo: 
 
Arealet ved idrettshuset/idrettsanlegget legges inn som kombinert formål hvor det legges til 
rette for et mulig allaktivitetshus.  
 
Michael Bo Bergman foreslo flg tillegg til hovedutvalgets innstilling: 
 
- Områdeplan for Horten hageby er sårt tiltrengt. Kommunestyret ber om at 
administrasjonen igangsetter forarbeid for lignende områdeplaner andre steder i 
kommunen. 
 
Ordfører foreslo: 
 
Administrasjonen får fullmakt til å gjøre endring knyttet til adressen Ola Abrahamsons vei 
17 og 19 
 
 
Votering: 
Hovedutvalgets innstilling vedtatt. 
Figveds forslag enstemmig vedtatt. 
Ordførers forslag enstemmig vedtatt. 
Bergmans forslag enstemmig vedtatt oversendt administrasjonen. 
 



 
 
17.04.2018 Formannskapet 
 
FOR-027/18 Vedtak: 
 
Saken realitetsbehandles i kommunestyret. 
 

 
Møtebehandling: 
 
Linn Fagerberg foreslo: 
 
Saken behandles i kommunestyret. 
 
Finn-Øyvind Langfjell foreslo: 
 
Saken realitetsbehandles i kommunestyret. 
Votering: 
Fagerbergs forslag enstemmig vedtatt. 
Langfjells forslag enstemmig vedtatt. 
 
 

 
10.04.2018 Hovedutvalg for bygg, regulering og næring 
 
HBRN-023/18 Vedtak: 
 

1. Formannskapet sender forslaget til områdereguleringsplan for Åsgårdstrand 
(planId 0701 00398) med planbeskrivelse, plankart og bestemmelser datert 
04.04.2018 på høring og legger ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven 
§ 12-10. 

2. Det delegeres administrasjonssjefen å gjøre nødvendige tekniske endringer i kart 
og bestemmelser før planen legges ut til offentlig ettersyn slik at de juridiske 
dokumentene samsvarer med hverandre og vedtaket.  

3. Formannskapet sender forslaget om å oppheve følgende reguleringsplaner på 
høring og legger ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-14:  

 
Planid Reguleringsplan Vedtak-tidspunkt 
B0047 Åsgårdstrand sentralområde 09.12.1983 
380 Åsgårdstrand havn 19.11.2007 
230 Strandlinjen nord for Åsgårdstrand 27.04.1994 
228 Åsgårdstrand kirke og barnehage 13.09.1993 
216 Løkka 15.05.1991 
B 67 Løkkeveien 18.06.1987 
B 76  Gamle skolen Åsgårdstrand 12.02.1987 
B0074 Åsgårdstrand hotell 24.09.1987 
232 Damåsen Nord 24.08.1994 
00320 Åsgårdstrand idrettspark og del av 

Myrløkken 
Rev. 10.11.2006 

B31 Åsgårdstrand idrettsanlegg (boliger) 16.01.1980 
00237 G/S veg Kjær 16.08.1995 
286 Myrløkken sykehjem- 119/7 og 66 17.03.2003 



Rev. 07.03.2014 
B 71 Trygdeboliger (Nygaardsløkke)  05.11.1987 
209 Området syd for Åsgårdstrand 

handelsenter 
19.09.1990 

254 Myrløkken- del av 119/9,119/66 10.11.97 
B 56 Nygaardsløkke (Palletten)  02.04.1987/20.06.1984 
B31 Åsgårdstrand idrettsanlegg (boliger) 16.01.1980 

 

 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. 

 
SAKSOPPLYSNINGER 
Bakgrunn (hvorfor kommer saken opp) 
 
Ved behandlingen av kommuneplanens arealdel 22.6.2015 (saksnr. 088/15) ble 
følgende vedtak fattet:  
 
«Horten kommune igangsetter 2015/2016, arbeid med kommunedelplan for 
Åsgårdstrand. Målsettingen er å ivareta en langsiktig og bærekraftig utvikling av 
Åsgårdstrand.» 
 
Saken kommer opp med bakgrunn i vedtatt planstrategi og planprogram. Hensikten 
med saken er å legge forslag til områdereguleringsplan for Åsgårdstrand ut til 
offentlig ettersyn. Det er ønskelig med innspill til eventuelle endringer som 
formannskapet vil skal følge saken i høringsperioden. 
 
 
Faktiske forhold (hva har skjedd i saken) 
 
Reguleringsplan “nr. B0047 - Åsgårdstrand sentralområde” (vedtatt 9.12.1983) som 
omfatter store deler av området er over 30 år gammel og både bestemmelser og 
premissene for planen hadde behov for en revidering.  
 
Forslaget til områdereguleringsplan som nå foreligger er et resultat av en 
planprosess hvor blant annet temaer som kulturmiljø, trafikk og møteplasser har 
blitt vurdert og sett i sammenheng. Innbyggernes stedskunnskap og engasjement 
har dannet grunnlaget for vurderinger som er gjort for den videre utvikling for 
Åsgårdstrand. 
 
Hensikten med områdereguleringsplanen er å styrke bevaringen av det gamle 
Åsgårdstrand, og å vurdere hvilke muligheter stedet har for videre vekst og 
utvikling som bysenter og sted. Planen skal være et oppdatert styringsverktøy for 
videre utviklingen av Åsgårdstrand som by og tettsted og samtidig verne om 
stedets kulturhistoriske verdier. 
 
Tidligere vedtak i saken:  
 

· Kommunestyret 19.09.2016- vedtak KOM-149/16: «Endelig forslag til planprogram for 
Områdereguleringsplan Åsgårdstrand godkjennes og vedtas. Administrasjonen bes 
om å samordne aktuelle saker i planområdet (ny barnehage, fritidsklubb, forslag om 
idrettshall/allaktivitetshus, kunstnerboligene, Rådhuskvartalet. 



· Kommunestyret 20.06.2017 KOM-063/17- vedtak:  

 1. Tomten ved Bakkeåsen skole tas ut av områdereguleringsplanen for 
Åsgårdstrand. 
Kommunestyret 22.06.2015- vedtak:  

1. Risiko- og sårbarhetsanalysen for Åsgårdstrand sentralområde hensyntas ved 
fremtidig regulerings- og planarbeid. 
 

Vedtakene er fulgt opp i planarbeidet. 

Administrasjonen har tidligere vurdert det som mest hensiktsmessig å utarbeide en 
områdereguleringsplan fremfor en kommunedelplan. Kommuneplanens arealdel er 
kommunens overordnede plan og denne prosessen vurderer arealformål og 
eventuelle nye utbyggingsområder for hele kommunen. En områdereguleringsplan 
stiller strengere krav til varsling av berørte parter og større grad av medvirkning. 
Kommunen har i gjennom planprosessen fulgt opp lovens krav til medvirkning (jf 
pbl §§ 1,-1, 5-1, 12-8,12-12, 4-1 og 4-2). Ved siden av det lovpålagte opplegget for 
medvirkning har en dessuten lagt opp til en bred og åpen medvirkningsprosess for 
innbyggerne og andre interessenter i planprosessen. Dette gjøres rede for i 
planbeskrivelsen. 
 
Det er utarbeidet følgende utredninger som har fungert som grunnlag for 
planarbeidet: 
 
Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE)  
I forbindelse med Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse), ble det etablert en 
arbeidsgruppe under faglig ledelse av innleid arkitekt. Her deltok 
Fortidsminneforeningen, Åsgårdstrand velforening, Åsgårdstrand historielag og 
Stiftelsen Gamle Åsgårdstrand sammen med representanter for Kulturarv i Vestfold 
fylkeskommune og representanter fra Horten kommune. Arbeidet ble utført av 
arbeidsgruppen i fellesskap. Analyserapporten ble så presentert for formannskapet 
høsten 2016.  

DIVE-analysen har blitt benyttet aktivt i planarbeidet for å utarbeide planens 
bestemmelser og i vurderingen av de ulike områdenes verdier og potensial. DIVE-
analysen ligger som vedlegg til planen.  
 
Idedugnad- Bystrategi 
Forslag til Bystrategi for Åsgårdstrand, er laget med tilsvarende faglig metode som 
i 2015 ble brukt for Horten sentrum. Høsten 2016 ble det gjennomført en 
idédugnad. Hensikten var å få innspill og etablere dialog rundt Åsgårdstrands 
fremtid, inkludert Kunstnerbyen og Rådhuskvartalet. Her deltok personer som 
representerte ulike frivillige lag, foreninger, næringsliv og andre lokale 
samfunnsaktører. I tillegg til representanter fra administrasjonen og ekstern 
konsulent. Resultatene fra dugnaden har vært grunnlag for det videre arbeid med 
bystrategi, samt plan for de kommunale byggene. Bystrategi ligger som vedlegg til 
planen.  
 
Trafikkrapport 
Rambøll har på oppdrag fra Horten kommune utarbeidet en trafikkutredning for 
Åsgårdstrand (desember 2016). Vurderingene og anbefalingene som er gjort her 



har blitt brukt som grunnlag i planarbeidet. Trafikkrapporten ligger som vedlegg til 
planen.  
 
Grønnstrukturplan for Horten kommune 
Horten kommune har vedtatt en grønnstrukturplan. Hensikten med 
grønnstrukturplanen er å sikre en god og sammenhengende grønnstruktur i 
kommunens byer og tettsteder. Mer informasjon om grønnstrukturplanen og 
hvordan den er innarbeidet i kapittel om grønnstruktur i planbeskrivelsen. 
Grønnstrukturplanen ligger som vedlegg til planen.  
 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven 
Plan- og bygningsloven  
 

 
Vurderinger 

Et utvalg tema og vurderinger er kort beskrevet, i tillegg til en vurdering av hva 
dette konkret betyr i praksis. Administrasjonen mener temaene representerer 
sentrale områder som er viktige å kjenne til. Planbeskrivelsen gir en detaljert og 
mer grundig beskrivelse av områdereguleringsplanen. 

I planforslaget som nå foreligger er planområdet sett som en helhet og det har blitt 
ryddet i eldre reguleringsplaner og tilhørende bestemmelser slik at planen kan 
fungere som et styringsverktøy for å oppnå planens formål. Flere av 
bestemmelsene vil oppheves som følge av ny plan og andre bestemmelser er blitt 
innarbeidet i områdereguleringens bestemmelser.  To områder er tatt ut av 
områdereguleringen. Det ene er Ola Abrahamssons vei 17 og 19, da plan for 
området er vedtatt relativt nylig (16.06.2014). Denne planen videreføres som i dag. 
En del av gbnr 119/33-tomten ved Bakkeåsen skole er også tatt ut av 
områdereguleringen, jmfr ovennevnte vedtak KOM-063/17. 

 

Under følger en oversikt over planstatus for gjeldende planer innenfor planområdet 
som følge av planforslaget:  

Planid Reguleringsplan Vedtak-tidspunkt Planstatus etter 
områderegulering 

B0047 Åsgårdstrand 
sentralområde 

09.12.1983 Oppheves/innarbeides 
i områderegulering 

380 Åsgårdstrand havn 19.11.2007 Viderefører 
bestemmelsene, men 
arealet omfattes av 
områdereguleringen 

230 Strandlinjen nord 
for Åsgårdstrand 

27.04.1994 Oppheves/innarbeides 

228 Åsgårdstrand kirke 
og barnehage 

13.09.1993 Oppheves/innarbeides 



216 Løkka 15.05.1991 Oppheves/innarbeides 
B 67 Løkkeveien 18.06.1987 Oppheves/innarbeides 
B 76  Gamle skolen 

Åsgårdstrand 
12.02.1987 Oppheves/innarbeides 

B0074 Åsgårdstrand hotell 24.09.1987 Oppheves/innarbeides 
380 Ola Abrahamsons 

vei 17 og 19 
16.06.2014 Nylig vedtatt plan. 

Videreføres som i dag. 
232 Damåsen Nord 24.08.1994 Oppheves/innarbeides 
00320 Åsgårdstrand 

idrettspark og del 
av Myrløkken 

Rev. 10.11.2006 Oppheves/innarbeides 

B31 Åsgårdstrand 
idrettsanlegg 
(boliger) 

16.01.1980 Oppheves. Arealet 
inkluderes i boligfelt 
B17  

00237 G/S veg Kjær 16.08.1995 Oppheves/innarbeides 
286 Myrløkken 

sykehjem- 119/7 og 
66 

17.03.2003 
Rev. 07.03.2014 

Oppheves/innarbeides 

B 71 Trygdeboliger 
(Nygaardsløkke)  

05.11.1987 Oppheves/innarbeides 

209 Området syd for 
Åsgårdstrand 
handelsenter 

19.09.1990 Oppheves/innarbeides 

254 Myrløkken- del av 
119/9,119/66 

10.11.97 Oppheves/innarbeides 

B 56 Nygaardsløkke 
(Palletten)  

02.04.1987/20.06.1984 Oppheves/innarbeides 

B31 Åsgårdstrand 
idrettsanlegg 
(boliger) 

16.01.1980 Oppheves. Arealet 
inkluderes i boligfeltet 
inntil Bakkeåsen 

 
 

Det har i plankartet blitt lagt inn ulike typer hensynssoner og det har blitt knyttet 
bestemmelser til disse. Administrasjonen vurderer at DIVE-analysen gir et godt 
beslutningsgrunnlag for å vurdere hvilke områder som bevaringen skal styrkes og 
hvilke områder som tåler videre utvikling. Gjeldende arealformål og betegnelser er 
oppdatert etter ny kartforskrift.  
 
Utover oppdatering av gjeldende bestemmelser og plankart gir planforslaget 
følgende muligheter for videre utvikling:  

· B4-fremtidig boligbebyggelse på Stang øst (avklart i kommuneplanen- Å3) krav om 
detaljregulering.  

· Utvidelse av B2 (3,6 daa av formål til idrettsformål omreguleres til boligformål). Ny del 
innarbeides i gjeldende reguleringsplan for B2, med mindre endring i bestemmelsene.  

· B6 i Riddervoldsvei 2 (119/90 + en liten del 119/33) -areal omreguleres til 
boligbebyggelse i tråd med tidligere vedtak.  

· Hensynssone for brannfare er lagt inn over deler av den tette trehusbebyggelsen. 
· Oppstramming av vegareal ved Thaulows-plass (for å bedre legge til rette som 

møteplass ol) 
· Kombinert formål barnehage/allaktivitetshus- eksisterende idrettshus 



· Kombinert formål forretning/bolig- eksisterende kjøpesenter 
· Kombinert formål tjenesteyting/bolig/forretning- eksisterende barnehage bak 

kjøpesenteret 
· Det er lagt inn hensynssone for brannsikring med bestemmelser for brannsikring 
· Oppstramming av vegareal og parkering ved Thaulows plass. 
· Legge bedre til rette for offentlig parkeringsmuligheter 
· Offentlige parkeringsplasser ved kirken og Falkestien 

Det vises til planbeskrivelse, kart og bestemmelser for nærmere beskrivelser av 
planforslaget, samt vurderinger av planforslagets konsekvenser.  
 

Økonomiske konsekvenser 
Planforslaget vil ikke direkte gi noen økonomiske konsekvenser. Gjennomføring av 
tiltakene som er foreslått i planen vil kunne innebære økonomiske konsekvenser 
for kommunen.  
 
 
Miljø- og folkehelsekonsekvenser 

· Planforslaget legger bedre til rette for myke trafikanter gjennom å sikre flere stier og 
turveier i gjennom planområdet. Dette kan være tiltak som bidrar til at flere velger å 
gå eller sykle fremfor å kjøre bil.  

· Det har også blitt lagt til rette for videre utvikling av eksisterende møteplasser, samt 
sikret grønne lek- og rekreasjonsareal ve Kirken/Bakkeåsen park.  

· Ved Torvet og Thaulows plass er det lagt opp til at antall parkeringsplasser for bil 
reduseres slik at stedene blir bedre tilrettelagt for at folk kan samles.  

Administrasjonen vurderer at det foreliggende planforslaget vil være positive for 
folkehelse og miljø.  
 
Konklusjoner/anbefaling 
Administrasjonen vurderer at det planforslaget til områderegulering vil fylle 
funksjonen som et styringsverktøy for å ivareta en langsiktig og bærekraftig 
utvikling av Åsgårdstrand. 

Administrasjonssjefen anbefaler at planforslaget til områdereguleringsplan for 
Åsgårdstrand legges ut til offentlig ettersyn.  
 

 

 
 
 


