
Ekstra høring for en mindre del del av planområdet - områderegulering for Horten havn 

Høring av planforslag for områderegulering for Horten havn ble gjennomført sommeren 2019. 
Administrasjonen har gjennomgått høringsinnspillene, og er nå i prosess med å utarbeide 
planforslaget som etter planen skal legges frem for endelig vedtak våren 2020.  

Som en del av beslutningsgrunnlaget for behandling av saken sender administrasjonen deler av 
planforslaget ut på ny høring før endelig vedtak. Den ekstra høringsrunden er begrenset til feltene 
Komb 12 og o_GTD3, også omtalt som «hotelltomta». Se kartutsnittet.  

Innspillene til ekstra høring vil sammen med med de forrige høringsinnspillene følge som vedlegg når 
saken legges frem for politisk behandling i løpet av våren 2020.  

  

 

Beskrivelse av høringsinnspill om hotell på felt komb 12 

Ett av høringsinnspillene omhandler hotell på feltet som er omtalt som Komb 12 i planforslaget 
(journalpost 19/45336). Høringsinnspillet viser en endret løsning i forhold til gjeldende 
reguleringsplan for Horten gjestehavn (planID 00349). 

I gjeldende reguleringsplan har hotellbygget horisontal plassering langs søndre del av Gjestehavna, 
med maks kote +17,5 m (4 etasjer) og tillatt grad av utnytting på 8000 m2–BRA (bruksareal). 
Høringsinnspillet foreslår å legge til rette for et hotellbygg som reduserer den totale utnyttelsen, men 
som endrer løsningen på bygningsmassens utforming og plassering.  Forslaget viser et bygg på 6500-
7500 m2-BRA, med et mer kompakt og vertikalt bygg hvor bygget fordeler seg på 4-8 etasjer.  

 



Administrasjonens foreløpige vurdering  

Arealet er regulert til hotell/forretning i gjeldende reguleringsplan. I høringsforslaget har arealet blitt 
foreslått som næring/tjensteyting. Dette arealformålet utelukker ikke hotell, men grunnlaget var å 
skape en større fleksibilitet for løsninger og sammenhenger i området, da det forrige hotellprosjektet 
ikke ble realisert. På det tidspunktet planforslaget til områdereguleringen ble utarbeidet forelå det 
ingen konkrete planer for utvikling av området.  

Ett bygg på dette arealet vil få en sentral posisjon i havna og byen, og med funksjon som 
inngangsport fra sjøen. Administrasjonen vil med en slik løsning vektlegge viktigheten av at byggene 
får en estetisk utforming og fasade som oppleves som åpen og imøtekommende mot sjøen, 
gjestehavna og byen.   

Dersom det er ønske om å innarbeide prosjektet på dette arealet vurderes det som mest 
hensiktsmessig å innarbeide løsningen før områdereguleringen vedtas, slik at helheten i en sentral 
del av området blir ivaretatt i områdereguleringen.  

Forslag til endrete bestemmelser for komb 12 

Følgende bestemmelser vurderes innarbeidet i planforslaget for komb 12:  

• Redusere utnyttelsen for feltet fra 350 %-BRA til 250 %-BRA.  
• Øke høyden på bygget fra 5 etasjer til variasjon mellom 4-8 etasjer (prosentvis fordeling).  

Foreløpig feltbestemmelse for komb 12:  

Fasader skal uttrykke byggets funksjoner og plassering, med material av høy kvalitet. Publikumsrettet 
virksomhet skal etableres på bakkeplan. Inngangsplanet skal ha et transparent og åpent preg. Arealer 
utendørs skal skal gis en helhetlig og høy standard hva gjelder møblering, belegg, beplantning, lys og 
kunstnerisk utsmykking,  

Parkering, også for bevegelseshemmede, varelevering og adkomst for uttrykningskjøretøy sikres i 
planens bestemmelser.  

Plankrav  

I planforslaget ble det lagt opp til krav om detaljregulering for store deler av planområdet. Unntaket 
var biloppstillingsplassen og arealene for inn- og utkjøring av ferga, hvor man har forutsatt en 
detaljert byggeplan.  

I saksfremstilligen til 1.gangs behandling ble det åpnet for at plankrav ble unntatt for komb 12, da 
dette arealet har en gjeldende reguleringsplan fra 2012, med påfølgende endring av reguleringsplan i 
2016. Da det ikke forelå noen konkrete planer for arealene på dette tidspunktet ble det ikke 
innarbeidet unntak for plankravet ved 1. gangs behandling.  

Høringsinnspillet tilfører en konkret og gjennomførbar løsning for hotelltomta og kan vurderes som 
en endring av gjeldende detaljregulering. Det foreslåes derfor at bestemmelsene i områdeplanen for 
Komb12 detaljeres, i kombinasjon med at bestemmelser fra gjeldende detaljregulering legges til, slik 
at plankravet for dette feltet unntas. Unntak fra plankravet betyr at saken går rett til byggesak med 
de vilkårene som blir stilt i områdereguleringen. Byggetillatelse vil bli gitt på bakgrunn av 
områdereguleringen.  

Svar sendes til postmottak@horten.kommune.no innen 02.03.2020. Merk at den ekstra høringen 
kun gjelder arealet komb 12 og GTD3,  som er vist i kartutsnittet ovenfor.  
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