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Kommuneplanens arealdel 2022-2033. 1. gangs behandling 
 
Vedlegg: 
Dok.dato 

 
Dok.ID 

 
Tittel 

18.01.2022 1236358 1 - Plankart 
18.01.2022 1236360 2 - Utfyllende bestemmelser og retningslinjer 11012022 
18.01.2022 1236361 3 - Planbeskrivelse 11012022 
18.01.2022 1236362 5 - Konsekvensutredning av enkeltområder 11012022 
18.01.2022 1236363 6 - Temakart Samfunnssikkerhet 2021 
18.01.2022 1236364 7 - Temakart 
18.01.2022 1236366 8 - Handelsanalyse 
18.01.2022 1236368 9 - Faktagrunnlag Næringsarealer300921 
18.01.2022 1236369 10 - Fastsatt planprogram 
18.01.2022 1236370 11 - Innspill og uttalelser i forbindelse med planoppstart 
18.01.2022 1236371 12 - Oppsummering av innspill med administrasjonens 

kommentarer 
18.01.2022 1236372 13 - Nytt driftsanlegg - innspill fra Teknisk 
18.01.2022 1236373 14 - Markerte endringer i Utfyllende bestemmelser og 

retningslinjer fra 2019 
18.01.2022 1238191 4 - ROS-Analyse 
 
Administrasjonens forslag 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14 legges forslag til kommuneplanens arealdel 2022 – 
2033 ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. 
 
 

 
 



16.02.2022 Kommunestyret 
 
KOM-025/22 Vedtak: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14 legges forslag til kommuneplanens arealdel 2022 – 
2033 ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. 
 
 

 
Møtebehandling: 
Forslag fra MDG og SP, foreslått av McConachie, Jennifer, MDG 
 

Fellesforslag MDG og SP (pkt 1-7), MDG forslag pkt 8 
 
1. Ut fra kommunens arealmessige forutsetninger og muligheter legges det primært til rette for 
næringsvirksomhet som ikke er særdeles plasskrevende med utstrakt behov for store arealer.  
2. Areal til mulig etablering av Biltema-butikk avsettes på Linden hvor Biltema gis mulighet til å 
etablere et mindre varehus. Dette gir minst reduksjon av handel i Horten sentrum og begrenset 
økning i biltransport til/fra varehuset, samtidig som nye handelsområder ikke opprettes utenfor 
eksisterende handel i kommunen. Etablering på Skoppum bryter med knutepunktintensjonen og - 
realiseringen ved Skoppum stasjon. 
3. Område N1 ved Kopstad omdisponeres ikke fra LNF til næringsformål.  
4. Området N3 på Skoppum omdisponeres ikke fra LNF/dyrka mark til næringsformål. Viser til 
innsigelsene fra Vestfold og Telemark fylkeskommune og Statsforvalteren. 
5. Området N4 på Ra omdisponeres ikke fra LNF til næringsformål.  
6. Følgende tas ut av planen når det gjelder LUG på Langrunn og Eikestrand-området: ""...., og i et 
langsiktig perspektiv bør det vurderes om næringsområdet kan utvikles noe mot nord».  
7. Omdisponeringen av LNF-/dyrka mark-områder er en stor utfordring. Horten kommune vil arbeide 
mot et mål om arealnøytralitet innen 2025. For å nå målet settes det i gang et arbeid med 
arealregnskap i 2022. Arealregnskapet utvikles i tråd med kommende nasjonal veiledning og liknende 
regnskap i andre kommuner/fylkeskommuner og inngår i kommende arealplaner i kommunen.  
8. Bakkemyra i Åsgårdstrand omdisponeres ikke til boligformål. 
 

 
Forslag fra H, FrP og KrF, foreslått av Svendsrud, Bjørn-Kristian, FRP 
 

1. BN23 gis arealformål "næring". Det opprettes dialog med kulturarv i fylkeskommunen og grunneier 
for å sikre både næringsutvikling av eiendommen og ivaretakelse av kulturminner. 
2. Granly-tomta (Borreveien, gbnr 21/1) gis arealformål «forretning», for å tilrettelegge for 
detaljhandel. Det stilles som vilkår at tapt matjord relokaliseres et annet sted i kommunen. 
3. Utfyllende bestemmelser og retningslinjer: 4.1 ny bokstav f) Det kan gis unntak fra 4.1 bokstavene 
a til d dersom foreslått tiltak ut ifra en totalvurdering gir bedre samfunnsnyttig utnyttelse av aktuelt 
område. 
4. Plandokumentene justeres i tråd med endringene i punkt 1-3 
 

 
Forslag fra Venstre, foreslått av Robertsen, Eddy, V 



 

Område 12 i konsekvensutredningen omreguleres ikke til næringsformål 

 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
McConachies fellesforslag pkt 1 falt med 32 mot 9 stemmer. 
McConachies fellesforslag pkt 2 falt med 36 mot 5 stemmer. 
McConachies fellesforslag pkt 3 falt med 31 mot 10 stemmer. 
McConachies fellesforslag pkt 4 falt med 32 mot 9 stemmer. 
McConachies fellesforslag pkt 5 falt med 35 mot 6 stemmer. 
McConachies fellesforslag pkt 6 falt med 32 mot 9 stemmer. 
McConachies fellesforslag pkt 7 falt med 33 mot 8 stemmer. 
McConachies forslag pkt 8 falt med 37 mot 4 stemmer. 
Svendsruds fellesforslag pkt 1 falt med 28 mot 13 stemmer. 
Svendsruds fellesforslag pkt 2 falt med 28 mot 13 stemmer. 
Svendsruds fellesforslag pkt 3 falt med 28 mot 13 stemmer. 
Svendsruds fellesforslag pkt 4 falt med 28 mot 13 stemmer. 
Robertsens tilleggsforslag falt med 31 mot 10 stemmer. 
 
 
08.02.2022 Formannskapet 
 
FOR-016/22 Vedtak: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14 legges forslag til kommuneplanens arealdel 2022 – 
2033 ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. 
 
 

 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Hovedutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 
Aakermanns tilleggsforslag falt 10 mot 4 stemmer (H og FRP) 
Figveds felles forslag falt 11 mot 3 stemmer (KRF, MDG og SV) 
Figveds forslag punkt 8 falt 12 mot 2 stemmer (MDG og SV) 
 
 
01.02.2022 Hovedutvalg for bygg, regulering og næring 
 
HBRN-008/22 Vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14 legges forslag til kommuneplanens arealdel 2022 – 
2033 ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. 
 
Møtebehandling: 
 



Votering:  
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. 
Hauenschilds fellesforslag falt 5 mot 3 stemmer (H og FRP) 
 
 
25.01.2022 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 
 
RFF-008/22 Vedtak: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14 legges forslag til kommuneplanens arealdel 2022 – 
2033 ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. 
 
 

 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
25.01.2022 Ungdomsrådet 
 
UNG-003/22 Vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14 legges forslag til kommuneplanens arealdel 2022 – 
2033 ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. 
 
 

 
Møtebehandling: 
 
Rådgiver Anders Engelstad orienterte om saken. 
 
Votering: 
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt (8 stemmer) 
 
 
25.01.2022 Eldrerådet 
 
ELD-006/22 Vedtak: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14 legges forslag til kommuneplanens arealdel 2022 – 
2033 ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. 
 
 

 
Møtebehandling: 
 



Votering: 
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. 
 
SAKSOPPLYSNINGER 

 
Bakgrunn (hvorfor kommer saken opp) 
Ved behandling av kommunal planstrategi for perioden 2021-2023 vedtok kommunestyret (KOM-
176/20) at det skulle foretas en mindre revisjon av kommuneplanens arealdel.  

I denne saken skal det tas stilling til om foreliggende planforslag skal sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn. Etter høringsperioden skal planen, med innkomne uttalelser, tas opp til andre 
gangs behandling og vedtak i kommunestyret. 

 
Faktiske forhold (hva har skjedd i saken) 
I møte den 18. februar 2021 (sak KOM-13/21) vedtok kommunestyret at oppstart av planarbeidet 
skulle kunngjøres. Forslag til planprogram lå ute til offentlig ettersyn / høring i perioden 5. mars til 
23. april 2021. Planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret i sak 078/21 og inneholder følgende 
hovedpunkter for revisjonsarbeidet: 

· Næringsarealer 
· Andre områder for handel 
· Arealer til kommunens egen virksomhet 
· Etterbruk av jernbanen 
· Areal for deponering av rene masser 
· Utfordringer knyttet til håndtering av forurenset overskuddssnø og vurdering av behov for 

permanente eller midlertidige snødeponier 
· Utfyllende bestemmelser og retningslinjer, spesielt punkt 2.2.5 vedrørende Hagebyen 

Horten 

Dokumentet «Faktagrunnlag næringsarealer» (oversikt over eksisterende næringsarealer) ble lagt 
fram for kommunestyret i sak 135/21. 

Horten næringsforening er oppnevnt som referansegruppe for planarbeidet. Det er avhold to møter 
(29. september og 22. desember) hvor faktagrunnlaget og planskisse har blitt presentert og drøftet.  

I forbindelse med varsling av planoppstart har det kommet inn 25 uttalelser/innspill fra offentlige 
myndigheter og private aktører. Innspillene framgår i sin helhet av vedlegget « Innspill og uttalelser i 
forbindelse med planoppstart». I vedlegget «Oppsummering av innspill med administrasjonens 
kommentarer» er det gitt en kort redegjørelse for hvordan innspillene er fulgt opp i 
plandokumentene. Arealinnspill er utredet i «Konsekvensutredning av enkeltområder». 

Det gjøres oppmerksom på at det foreligger innsigelse fra Statsforvalteren og fylkeskommunen til 
næringsområde N3. Innsigelsen, som ble fremmet i forbindelse med at samme areal (BN6) var 
foreslått i kommunedelplanen for Skoppum, er gjengitt og vurdert i kapittel 14.2 i planbeskrivelsen.  

Forslag til kommuneplanens arealdel 2022-2034 består av følgende dokumenter: 

1. Plankart 
2. Utfyllende bestemmelser og retningslinjer 
3. Planbeskrivelse 
4. ROS-analyse 
5. Konsekvensutredning av enkeltområder 
6. Temakart samfunnssikkerhet 2021 



7. Temakart 
8. Handelsanalyse 
9. Faktagrunnlag næringsarealer 
10. Fastsatt planprogram 
11. Innspill og uttalelser i forbindelse med planoppstart 
12. Oppsummering av innspill med administrasjonens kommentarer 
13. Nytt driftsanlegg, innspill fra kommunalområde Teknisk 

 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningsloven 
Forskrift om konsekvensutredninger 
Naturmangfoldloven 
Jordloven 

 
Vurderinger 
Denne kommuneplanrevisjonen er først og fremst begrunnet med behovet for å vurdere arealer til 
næringsbebyggelse. Mange av innspillene fra offentlige myndigheter uttrykker ønsker og 
forventninger om en bredere gjennomgang av ulike plantemaer. Det vises i den forbindelse til Plan - 
og bygningsloven § 3-1 hvor det går fram at planlegging etter loven ikke skal være mer omfattende 
enn nødvendig. Fastsatt planprogram er lagt til grunn for utarbeidelsen av planforslaget.  

Med bakgrunn i kartleggingen av eksisterende næringsarealer er administrasjonens vurdering at det 
først og fremst er liten tilgang på næringsarealer som er egnet for plasskrevende industri/logistikk, 
transport- og håndverksfirmaer i kommunen. Effektiv tilgang til hovedveinettet er en vesentlig faktor 
for at slike næringsarealer skal være attraktive. I henhold til planprogrammet er det sett nærmere på 
om arealer avsatt til framtidig boligbebyggelse (og som ikke er tatt i bruk) med nærhet til Rv 19 og 
E18 kan omdisponeres til næringsformål. Etter administrasjonens vurdering er det kun deler av 
område B5 innenfor kommunedelplanen for Skoppum hvor en slik omdisponering kan være aktuell. 
Da dette området er viktig for videre utvikling av Skoppum som tettsted anbefales det imidlertid at 
boligformålet videreføres.  

I planarbeidet er det lagt vekt på å finne arealer som kan være attraktive for næringsetableringer, og 
lokaliseringsalternativer i tilknytning til Undrumsdalskrysset og Kopstadkrysset er vurdert. Et område 
mellom E18 og nye Horten stasjon ser ut til å være godt egnet som næringsområde, men 
kommunegrensen setter begrensninger for Horten kommunes muligheter i dette området.  

I forslag til ny arealdel er det totalt avsatt 212 dekar til ny næringsbebyggelse, fordelt på fire 
områder. To av næringsområdene ligger med tilknytning til Kopstad krysset. Etablering av Kopstad 
Godsterminal vil øke etterspørselen etter næringstomter i dette området, og næringsarealene vil gi 
muligheter for ytterligere arbeidsplasser på Nykirke / Kopstad. De to andre næringsarealene som 
foreslås gjelder område vest for nye Horten stasjon og utvidelse av eksisterende næringsområde på 
Ra.  

For ordens skyld kan det opplyses om at det i nabokommunene Holmestrand og Tønsberg er 
igangsatt reguleringsprosesser hvor betydelige arealer søkes tilrettelagt som næringsområder. Dette 
gjelder Bentsrud syd (360 dekar) og Haugan næringsområde (50 dekar) som ligger henholdsvis 6 og 
2-3 kilometer fra Kopstad krysset. 

Det er vurdert fire ulike lokaliseringsalternativer for etablering av Biltema. I planen er det foreslått at 
det legges til rette for «andre områder for handel» i tilknytning til knutepunktet nye Horten stasjon. 
Området er avsatt som bestemmelsesområde # 3 på plankartet. I de utfyllende bestemmelsene er 
det lagt til rette for at det innenfor bestemmelsesområdet kan etableres et varehus med et samlet 



bruksareal på 7000 m2.   

Et areal på 43 dekar ved Falkensten renseanlegg er avsatt med tanke på framtidig utvidelse / 
etablering av nytt renseanlegg. Grunnforholdene i området er utfordrende. Kortest avstand ned til 
fast fjell ser ut til å være lengst unna eksisterende anlegg. Renseanlegget er ikke planlagt i detalj og 
det vil være nødvendig med ytterligere detaljplanlegging for å avklare nærmere hvor renseanlegget 
kan plasseres. Avsatt areal gjør det mulig å vurdere best egnet sted i påfølgende 
detaljreguleringsprosess. I reguleringsprosessen må det tas hensyn til andre arealbruksinteresser 
som er registrert i området, blant annet dyrka mark. 

Et areal i Holtandalen er avsatt til deponering av snø, og det legges til rette for noe utvidet 
parkeringskapasitet i tilknytning til Indre Havn sykehjem. Langs Nykirkeveien er det avsatt tre mindre 
områder med muligheter for midlertidig deponering av rene masser. Etter endt deponering skal 
områdene tilbakeføres til landbruk. 

I planen er det foreslått endret arealbruk for noen områder som ikke direkte er forankret i 
planprogrammet. Med bakgrunn i vedtak fra kommunestyret er framtidig boligbebyggelse på 
Bakkemyra i Åsgårdstrand utredet og innarbeidet i planforslaget. I tillegg er det foreslått kombinert 
formål for dagens skoletomt (Fagerheim) på Nykirke og to andre eksisterende byggeområder, jfr. 
kapittel 14.9 i planbeskrivelsen.  

 
Økonomiske konsekvenser 
Planarbeidet gjennomføres innenfor vedtatt budsjett.  
 
Miljø- og folkehelsekonsekvenser 
Tilrettelegging for ytterligere utbygging ved knutepunktet nye Horten stasjon støtter opp under 
InterCity-satsingen. Nye næringsarealer er lokalisert til områder med tilgang til kollektivtransport. 
Tilrettelegging for «andre områder for handel» på Skoppum vil kunne bidra til økt reiseaktivitet i 
tilknytning til handel internt i kommunen. Planforslaget legger til rette for noe fortetting i 
eksisterende byggeområder. Ca. 9 dekar dyrka mark og 141 dekar dyrkbar mark omdisponeres til 
byggeområder. 

 
Konklusjoner/anbefaling 
Kommunedirektøren anbefaler at forslag til kommuneplanens arealdel 2022-2033 legges ut til 
offentlig ettersyn og sendes på høring. 

 
 

 
 
 


