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H12 Idrettsveien 9 

 

     

 

                                                     

Områdenavn: Idrettsveien 9  Total størrelse :  1,15 dekar 

     

Område nr: H12  Dyrka mark   0 dekar 

Dagens formål: Friområde  Skog  0 dekar 

Foreslått formål: Planlagt boligområde  Herav dyrkbar mark   0 dekar 



 
 

 
 

  

Tema 

 

Beskrivelse  verdier Verdi-

vurdering 

Konsekvenser Konsekvens

-vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier biologisk 

mangfold 

    

 

Jord- og skogbruks-

ressurser 

  

 

  

 

Landskap 

 

Området tilhører ikke noe verneverdig 

kulturlandskap.  

I kartleggingen av verdifulle landskapsrom 

hører det med i Holtandalen som karakterisert 

som ”inntrykksvakt”. 

 

* 

  

-1 

Kulturminner 

Kulturmiljø 

Det er ikke kjente kulturminner i nasjonale 

baser.  

*  - 

Forurensning, støy Området ligger gunstig til i forhold til 

forurensning og støy. 

  +2 

Andre miljøkonsekvenser.     

SAMFUNN: 

Friluftsliv og rekreasjon     

 

Barn og unge Tiligere barnehage og i dag friområde. 

Brukeas til lek  

**** Viktig lekeområde ødelegges. 

Alternativer på del av gamle 

Baggerødbanen 

-2,5 

Samfunnssikkerhet     

Tettstedsutvikling Området ligger i tilknytning til annen 

boligbebyggelse i Horten. 

  +2 

Transportbehov Området ligger gunstig til i forhold til vei og 

annen infastruktur  

  +2 

Næringsliv og 

sysselsetting 

    

Kommunal økonomi og 

tjenestetilbud 

Vei, vann og avløp er tilgjengelig     

+1 

Annet  Området er godt egnet til boligbygging. 

Stort behov for boliger for vanskeligstilte 

 

  +2,5 



 
 

 
 

 

Område: Vest for Handelsparken 

 

Områdenavn: Vest for Handelsparken  Total størrelse : 29 dekar 

     

Område nr:   Dyrka mark  0 dekar 

Dagens formål: LNF (Landbruk, natur  

og friluftsområde). 

 Skog 29 dekar 

Foreslått formål: Planlagt bolig  Herav dyrkbar mark 15  dekar 

 

                        

                   

Skoppum 



 
 

 
 

  

Tema 

 

Beskrivelse  verdier Verdi-

vurdering 

Konsekvenser Konsekvens

-vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 

biologisk mangfold 

Området består av blandingsskog med noe 

innslag av edelløvskog. Viktigste 

vegetasjonstype er lavurtedelløvskog med 

ulike utforminger. Mye furu og eik. 

Beiteområde for rådyr. Variasjonen mellom 

åpne områder (golfbane) og skog er viktig for 

biologisk mangfold. 

 

**(*) 

Ved utbygging vil deler av skogen 

forsvinne og beiteområdeene for 

rådyr reduseres. 

Mosaikklandskapet vil delvis 

ødelegges.  

 

-2,5 

Jord- og skogbruks-

ressurser 

Området er registrert som et verdifullt 

landbruksområde. Det har blandingsskog med 

middels høy, høy og særs høy bonitet.  

Ca 15 dekar er dyrkbar skog 

 

**(*) 

Ved utbygging vil skogsområdene 

reduseres. 

 

- 2,5 

Landskap 

 

Området tilhører ikke noe verneverdig 

kulturlandskap.  

I kartleggingen av verdifulle landskapsrom 

hører det med i Holtandalen som karakterisert 

som ”inntrykksvakt”. 

 

* 

  

-1 

Kulturminner 

Kulturmiljø 

Det er ikke kjente kulturminner i nasjonale 

baser. Likevel sannsynlig med kulturminner. 

* Utbygging kan tilpasses eventuelle 

funn. 

-1 

Forurensning, støy Området ligger gunstig til i forhold til 

forurensning og støy. 

  +2 

Andre miljøkonsekvenser.     

SAMFUNN: 

Friluftsliv og rekreasjon Området er et område for friluftsliv. Det er et 

viktig nærfriluftsområde for Horten. For å sikre 

friluftsområdene er det vedtatt en 

markagrense mellom byen og friluftsområder.  

**** Ny utbygging i dette området vil 

redusere friluftsområdet 

Hortensmarka. Området er svært 

begrenset pga beliggenheten mot 

Borrevannet og de arealene 

golfbanen beslaglegger. 

-3 

 

 

Barn og unge I barnertråkkregistreringen er dette vist som et 

lekeområde sommer. Området er mye brukt. 

**** Viktig lekeområde ødelegges. Få 

alternativer pga golfbanen. 

-2,5 

Samfunnssikkerhet     

Tettstedsutvikling Området ligger i tilknytning til annen 

boligbebyggelse i Horten. Det ligger innenfor 

markagrensa 

 Utbygging innenfor markagrensa 

strider mot et hovedprinsipp for 

utviklingen av Horten. 

-3 

Transportbehov Området ligger gunstig til i forhold til vei og 

annen infastruktur  

  +2 

Næringsliv og 

sysselsetting 

Det er gunstig for næringslivet at det finnes 

tilstrekkelig med gode boligområder. 

  +2 

Kommunal økonomi og 

tjenestetilbud 

Vei, vann og avløp er ikke tilgjengelig uten 

store investeringer. 

   

-3 

Annet  Området er godt egnet til boligbygging. 

Grunneier ønsker utbygging 

  +2,5 



 
 

 
 

 

Områdenavn: GBnr: 50/4  Total størrelse :  33  dekar 

     

Område nr:   Dyrka mark    0  dekar 

Dagens formål: LNF (Landbruk, natur- og 

friluftsområde). 

 Skog  33 dekar 

Foreslått formål: Planlagt boligområde  Herav dyrkbar mark   0 dekar 

 

                     

 

      

GBnr: 50/4 

Skoppum 



 
 

 
 

 

  

Tema 

 

Beskrivelse  verdier Verdi-

vurdering 

Konsekvenser Konsekvens-

vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 

biologisk mangfold 

Området består av løvskog og noe 

blandingsskog. Registrert som 

verdifullt naturområde. Ligger nær  

Adalstjern naturreservat. 

** Naturverdier reduseres. Buffersonen mot 

naturreservatet bør beholdes. 

-2,5 

Jord- og 

skogbruksressurser 

Området består av løvskog og noe 

blandingsskog. Skog med høy og 

middels bonitet.  Registrert som 

verdifullt landbruksområde.  

*** Skog vil bli nedbygd -2 

Landskap 

 

Ligger i landskapsrommet Friberg / 

Adalstjern med høy intrykkstyrke og 

variasjon. 

***  -2 

Kulturminner 

Kulturmiljø 

Ligger innenfor nasjonalt verneverdig 

kulturlandskap. Sannsynlig med 

fornminner i området. 

** Områder må kartlegges for kulturminner.  (?) 

Forurensning, støy Ikke støyutsatt -  - 

Andre miljøkonsekvenser    -1 

SAMFUNN 

Friluftsliv og rekreasjon Svært viktig friluftsområde som brukes 

både som dagsturområde og 

nærturområde. 

** Utbygging vil være negativt for friluftsliv -2 

Barn og unge  *  -1 

Samfunnssikkerhet     

Tettstedsutvikling Området ligger utenfor de definerte 

tettstedene 

 Bryter med vedtatt utbyggingsprinsipp -3 

Transportbehov Utenfor tettsted, Bidrar til økt transport.   -2 

Næringsliv og sysselsetting     

Kommunal økonomi og 

tjenestetilbud 

Lite sikker vannforsyning. Lysheim 

skole har kapasitet 

 Vannforsyning krever investeringer. -2 

Annet      



 
 

 
 

Område Ytre Kjær 

Områdenavn: Ytre Kjær  Total størrelse :  130 dekar 

     

Område nr:   Dyrka mark  65 dekar 

Dagens formål: LNF (Landbruk, natur- 

og friluftsområde). 

 Skog 60 dekar 

Foreslått formål: Planlagt bolig og næring  Herav dyrkbar mark 60 dekar 

 

                

 

 

     

                  

Skoppum 



 
 

 
 

Område Ytre Kjær 

  

Tema 

 

Beskrivelse verdier Verdi-

vurdering 

Konsekvenser Konsekven

s-vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier  

biologisk mangfold 

Området består av halvparten dyrket 

mark og skog. Skogen er noe 

barskog, blandingsskog og en del 

edelløvskog. Området er vurdert som 

et mindre viktig naturområde. 

Beiteområde for rådyr. Deler er rik 

edelløvskog med vegetasjonstypen 

Alm Lindeskog. 

**  Naturverdier vil kunne bli redusert eller 

ødelagt ved nedbygging.  

-2 

Jord- og 

skogbruksressurser 

Området er karakterisert som et 

svært verdifullt landbruksområde 

* * * Landbruksressurser ødelegges. -3 

Landskap 

 

Området ligger på raet. Det er del av 

et landskapsrom som er karakterisert 

som ”enestående landskapskvalitet” 

* * * Landskapet er sårbart og utbygging er 

konfliktfylt.  

-3 

Kulturminner 

Kulturmiljø 

Området ligger i et kulturlandskap 

hvor det er sannsynlig med 

kulturminner.  

* * * Uheldig med utbygging inn mot det 

kulturlandskapet.  

-2 

Forurensning Deler av området har Støy fra fv 325   Støybegrensende tiltak nødvendig dersom 

det skal bygges boliger nær vegen.  

-2 

Andre miljø-

konsekvenser 

Området ligger innenfor Ra-området, 

virkeområde til RPR for Oslofjorden.  

* * * Utbygging kan iht RPR skje i tilknytning til 

eksisterende tettsted.  

-1 

SAMFUNN: 

Friluftsliv og rekreasjon Området er ikke registrert som noe 

viktig friluftsområde. Brukes 

sannsynligvis av befolkningen i 

Breidablikkområdet. 

*  Et lokalt nærturområde reduseres.  -1 

Barn og unge Brukes sannsynligvis til lek for barn 

og unge i området. 

Barnetråkkregistrering ikke utført i 

skolekretsen. 

*  Lekeområdet reduseres. Alternativer finnes. -1 

Samfunnssikkerhet     

Tettstedsutvikling Forslaget bryter med prinsippet om 

utbygging knyttet til de eksisterende 

tettstedene 

 Kan bli starten på en større utbygging, kan 

føre til nytt tettsted Kjær, Ra, Furuhaug. 

-2 

Transportbehov Spredt bebyggelse øker 

transportbehovet. Fv 325 har svært 

god kollektivdekning. 

  -1 

+2 

Næringsliv og 

sysselsetting 

Positivt med flere næringsområder  . +1 

Kommunal økonomi og 

tjenestetilbud 

Nye ledninger.  Vann og kloakk greit. 

God kapasitet på Åsgården skole 

   

+2 

Annet     



 
 

 
 

Hallingstad     

Områdenavn: Hallingstad  Total størrelse :  20 dekar 

     

Område nr:   Dyrka mark   20 dekar 

Dagens formål: LNF (Landbruk, natur- og 

friluftsområde). 

 Skog  0 dekar 

Foreslått formål: Planlagt boligområde  Herav dyrkbar mark   0 dekar 

 

     

           

 

                                                                      

 

       



 
 

 
 

 

 

 

  

Tema 

 

Beskrivelse verdier Verdi-

vurdering 

Konsekvenser Konsekven

s-vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 

biologisk mangfold 

Området består av dyrket mark * Naturverdier vil kunne bli redusert eller 

ødelagt ved nedbygging.  

-2 

Jord- og 

skogbruksressurser 

Området er karakterisert som et 

verdifullt landbruksområde 

* * * Landbruksressurser ødelegges. -3 

Landskap 

 

Området er en del av regionalt 

verneverdig kulturlandskap. 

Det er del av et landskapsrom som 

er karakterisert som ”enestående 

landskapskvalitet” 

* * * Landskapet er sårbart og utbygging er 

konfliktfylt.  

-3 

Kulturminner 

Kulturmiljø 

Området ligger i et kulturlandskap 

hvor det er sannsynlig med 

kulturminner.  

* * * Uheldig med utbygging inn mot det 

kulturlandskapet.  

-2 

Forurensning     

Andre miljø-

konsekvenser 

Området ligger innenfor strandsonen 

iht RPR for Oslofjorden, men ikke i 

100 m belte. Avstand til sjøen er 400 

– 500 m. 

* * *  -3 

SAMFUNN: 

Friluftsliv og rekreasjon Dyrket mark. *   - 

Barn og unge  *   -1 

Samfunnssikkerhet     

Tettstedsutvikling Forslaget bryter med prinsippet om 

utbygging knyttet til de eksisterende 

tettstedene 

 . -2 

Transportbehov Spredt bebyggelse øker 

transportbehovet. Fv 325 har svært 

god kollektivdekning. 

  -1 

+2 

Næringsliv og 

sysselsetting 

  . +1 

Kommunal økonomi og 

tjenestetilbud 

Vann og kloakk ???    

Annet     



 
 

 
 

Skaaneveien 21 

Områdenavn: Skåneveien 21  Total størrelse :  6,5 dekar 

     

Område nr:   Dyrka mark   6,5 dekar 

Dagens formål: LNF (Landbruk, natur- og 

friluftsområde). 

 Skog  0 dekar 

Foreslått formål: Planlagt boligområde  Herav dyrkbar mark   0 dekar 

 

   

 

 

   

 



 
 

 
 

 

  

Tema 

 

Beskrivelse verdier Verdi-

vurdering 

Konsekvenser Konsekven

s-vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier  

biologisk mangfold 

Området består av dyrket mark  *  - 

Jord- og 

skogbruksressurser 

Området er dyrket mark med svært 

god jordkvalitet 

* * * Verdifulle landbruksressurser ødelegges. -3 

Landskap 

 

 * * * Landskapet er sårbart og utbygging er 

konfliktfylt.  

- 

Kulturminner 

Kulturmiljø 

Området ligger i et kulturlandskap 

hvor det er sannsynlig med 

kulturminner.  

* * * Uheldig med utbygging inn mot det 

kulturlandskapet.  

-2 

Forurensning    -2 

Andre miljø-

konsekvenser 

 * * * Utbygging kan iht RPR skje i tilknytning til 

eksisterende tettsted.  

-1 

SAMFUNN: 

Friluftsliv og rekreasjon Det kjøres opp skiløype gjennom 

området.  

* * Avskjærer viktig løypenett nordover mot 

Freberkastet. Konflikten kan reduseres ved 

å sette av en korridor til skiløypa.  

-2 

Barn og unge Dyrket mark *  . -1 

Samfunnssikkerhet     

Tettstedsutvikling Støtter opp om prinsippet med 

utbygging knyttet til de eksisterende 

tettstedene 

  +2 

Transportbehov     

Næringsliv og 

sysselsetting 

  . +1 

Kommunal økonomi og 

tjenestetilbud 

Vann og kloakk er ok   +2 

Annet     



 
 

 
 

Raveien 270 

Områdenavn: Raveien 270  Total størrelse :  1,6 dekar 

     

Område nr:   Dyrka mark   1,6 dekar 

Dagens formål: Næringsbebyggelse  Skog  0 dekar 

Foreslått formål: Planlagt boligområde  Herav dyrkbar mark   0 dekar 

 

 

 

 



 
 

 
 

  

Tema 

 

Beskrivelse verdier Verdi-

vurdering 

Konsekvenser Konsekven

s-vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 

biologisk mangfold 

 **   - 

Jord- og 

skogbruksressurser 

Området er karakterisert som et 

verdifullt landbruksområde 

Området er imidlertid allerede satt av 

til byggeområde næring  

* * * Landbruksressurser ødelegges. 

 

Endring fra næring til bolig kan også skje 

ved disp sak. 

-2 

Landskap 

 

Området ligger på raet. Det er del av 

et landskapsrom som er karakterisert 

som ”enestående landskapskvalitet” 

* * * Landskapet er sårbart og utbygging er 

konfliktfylt. Det ligger innenfor et 

eksistreende byggeområde.  

-2 

Kulturminner 

Kulturmiljø 

Området ligger i et kulturlandskap 

hvor det er sannsynlig med 

kulturminner.  

* * * Uheldig med utbygging inn mot det 

kulturlandskapet.  

-2 

Forurensning Deler av området har Støy fra fv 325   Støybegrensende tiltak nødvendig dersom 

det skal bygges boliger nær vegen.  

-2 

Andre miljø-

konsekvenser 

Området ligger innenfor Ra-området, 

virkeområde til RPR for Oslofjorden.  

* * * Utbygging kan iht RPR skje i tilknytning til 

eksisterende tettsted.  

-1 

SAMFUNN: 

Friluftsliv og rekreasjon Området er ikke registrert som noe 

viktig friluftsområde.  

  - 

Barn og unge     

Samfunnssikkerhet     

Tettstedsutvikling Forslaget bryter med prinsippet om 

utbygging knyttet til de eksisterende 

tettstedene 

  -2 

Transportbehov Spredt bebyggelse øker 

transportbehovet. Fv 325 har svært 

god kollektivdekning. 

  -1 

+2 

Næringsliv og 

sysselsetting 

  . +1 

Kommunal økonomi og 

tjenestetilbud 

Vann og kloakk ???    

Annet Positivt med studenthybler nær 

campus.  

  +2 



 
 

 
 

Ved Skavliveien 

Områdenavn: Ved Skavliveien  Total størrelse :  4,8 dekar 

     

Område nr:   Dyrka mark   0 dekar 

Dagens formål: LNF  Skog  4,8 dekar 

Foreslått formål: Planlagt boligområde  Herav dyrkbar mark   0 dekar 

 

 

            

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

  

Tema 

 

Beskrivelse verdier Verdi-

vurdering 

Konsekvenser Konsekven

s-vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier biologisk 

mangfold 

Området består av skog. Skogen er 

noe barskog og blandingsskog  

**  Naturverdier vil kunne bli redusert eller 

ødelagt ved nedbygging.  

-1 

Jord- og 

skogbruksressurser 

Skog middels bonitet * * * Landbruksressurser ødelegges. -1 

Landskap 

 

Området ligger mellom to svært 

viktige landskapsområder mot 

Falkensten og mot Løvøya / Indre 

havn 

* * * Landskapet er sårbart og utbygging er 

konfliktfylt.  

-2 

Kulturminner 

Kulturmiljø 

Det er ikke registrert kulturminner i 

området. 

  - 

Forurensning     

Andre miljø-

konsekvenser 

Marlkagrensen går gjennom 

området. 

  -2 

SAMFUNN: 

Friluftsliv og rekreasjon Grenser inn mot et svært viktig 

friluftsområde. En av innfallsportene 

til Hortensmarka 

*  .  -2 

Barn og unge Registrert som helårs lekeområde for 

barn og unge 

 

*  Lekeområdet reduseres. Alternativer finnes. -2 

Samfunnssikkerhet     

Tettstedsutvikling Ligger nær planlagt boligområde 

Skavli vest. 

  +2 

Transportbehov     

Næringsliv og 

sysselsetting 

  .  

Kommunal økonomi og 

tjenestetilbud 

    

Annet     



 
 

 
 

Klokkeråsen sør 

Områdenavn: Klokkeråsen sør  Total størrelse :  9,9 dekar 

     

Område nr:   Dyrka mark   2 dekar 

Dagens formål: LNF  Skog  7,9 dekar 

Foreslått formål: Planlagt boligområde  Herav dyrkbar mark   3 dekar 

 

 

           

 

                          

 



 
 

 
 

 

 

Tema 

 

Beskrivelse verdier Verdi-

vurdering 

Konsekvenser Konsekven

s-vurdering 

MILJØ- OG NATURRESSURSER: 

Naturverdier 

biologisk mangfold 

Området består av litt dyrket mark og 

skog. Skogen er noe barskog, 

blandingsskog og en del edelløvskog 

Beiteområde for rådyr.. 

**  Naturverdier vil kunne bli redusert eller 

ødelagt ved nedbygging.  

-1 

Jord- og 

skogbruksressurser 

Det er ca 2 da dyrket og tre dekar 

syrkbar skogverdifullt 

landbruksområde 

* * * Landbruksressurser ødelegges. -2 

Landskap 

 

 * * *  -3 

Kulturminner 

Kulturmiljø 

Området ligger i et kulturlandskap 

hvor det er sannsynlig med 

kulturminner.  

* * * Uheldig med utbygging inn mot det 

kulturlandskapet.  

-2 

Forurensning Deler av området har Støy fra fv 325   Støybegrensende tiltak nødvendig dersom 

det skal bygges boliger nær vegen.  

-2 

Andre miljø-

konsekvenser 

Området ligger innenfor Ra-området, 

virkeområde til RPR for Oslofjorden. 

t. 

* * * Utbygging kan iht RPR skje i tilknytning til 

eksisterende tettsted.  

-1 

SAMFUNN: 

Friluftsliv og rekreasjon Området er ikke registrert som noe 

viktig friluftsområde. Brukes 

sannsynligvis av befolkningen i 

Breidablikkområdet. 

*  Et lokalt nærturområde reduseres.  -1 

Barn og unge Deler av området er registrert som 

helårs lekeområde for narn 

 

*  Lekeområdet reduseres. Alternativer finnes. -1 

Samfunnssikkerhet     

Tettstedsutvikling    - 

Transportbehov     

Næringsliv og 

sysselsetting 

  . +1 

Kommunal økonomi og 

tjenestetilbud 

    

Annet Dette er en utvidelse av et område 

som ble tatt inn i planen ved siste 

rullering 

 Adkomst og buffer mot dyrket mark bør 

løses i regulering. Forslag om utvidelse er 

først kommet i høringsrunden.  

 


