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Utskrift fast eiendom

Gårdsnummer 125, Bruksnummer 226, Seksjonsnummer 1 i 0701 HORTEN kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Data uthentet 17.09.2019 kl. 15.54
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Oppdatert per 17.09.2019 kl. 15.54

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

2015/217206-1/200 10.03.2015 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
VEDERLAG: NOK 275 000
Omsetningstype: Fritt salg
TOMTEFESTE 1 AS
ORG.NR: 994 934 066
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Rettighetshavere til festerett

2005/769-2/28 11.02.2005 HJEMMEL TIL FESTERETT
VEDERLAG: NOK 0
Omsetningstype: Fritt salg
TORVIK EIENDOM AS
ORG.NR: 987 739 606

HEFTELSER

Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning, eller som
vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til denne matrikkelenheten
sin grunnboksutskrift. Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før
fradelingsdatoen, eller før eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse
finner du på grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer
gjelder dette servitutter eldre enn festekontrakten.

Heftelser i eiendomsrett:

1879/900015-1/28 13.08.1879 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0701 GNR: 125 BNR: 226 m.fl.

1881/900044-1/28 13.07.1881 VILKÅR I KJØPEKONTRAKT
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0701 GNR: 125 BNR: 226 m.fl.

2005/182-2/28 13.01.2005 FESTEKONTRAKT - VILKÅR
Festetid: 99 år
Årlig festeavgift: NOK 39 600
Bestemmelser om regulering av leien
FESTE TIL DE TIL ENHVER TID EIERE AV SEKSJONENE
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Med flere bestemmelser
Pant for forfalt festeavgift
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Heftelser i festerett:

2005/182-2/28 13.01.2005 FESTEKONTRAKT - VILKÅR
GJELDER FESTE
Festetid: 99 år
Årlig festeavgift: NOK 39 600
Bestemmelser om regulering av leien
FESTE TIL DE TIL ENHVER TID EIERE AV SEKSJONENE
Med flere bestemmelser
Pant for forfalt festeavgift
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2005/770-1/28 11.02.2005 PANTEDOKUMENT
GJELDER FESTE
Beløp: NOK 1 250 000
Panthaver: DNB BANK ASA
ORG.NR: 984 851 006
GJELDER FESTE
Hefter i ideell 4/7 av matrikkelenhet tilhørende:
TORVIK EIENDOM AS

GRUNNDATA

2004/7242-1/28 06.12.2004 SEKSJONERING
Opprettet seksjoner:
SNR: 1
Formål: Næring
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 16/100
Uteglemt registrert tilleggsareal
28.06.2019. Arkivref. 19/17995-5
Rettet etter tingl. §18

2019/981558-1/200 23.08.2019
21:00

RESEKSJONERING

SNR: 1
Formål: Samleseksjon næring
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 28/100
VEDERLAG: NOK 0
Omsetningstype: Uoppgitt
Sammenslåing av seksjoner
Endring av formål

For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved avhendelse, som
tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser, gjelder særskilte
prioritetsregler, se tinglysingsloven § 20 andre ledd og § 21 tredje ledd.
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Horten kommune

Eiendomsinformasjon

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr Type Bruksnavn Tinglyst Beregnet areal Oppgitt areal Arealkilde

701 - Horten kommune 125 226 0 1 Seksjon Ja 0 0 0-Ikke oppgitt

Etablert dato Utgått Har aktive festegrunner Er seksjonert Antall seksjoner Sameiebrøk Representasjonspunkt

18.11.2004 Nei Nei 28/100

FORRETNINGER
Forretningstype Forretningsdato Matrikkelføringsdato Komm.saksref Rolle Matrikkelenhet Arealendring

Reseksjonering 27.05.2019 28.05.2019 19/1452 125/226/0/1 0

125/226/0/2 0

125/226 0

Seksjonering 18.11.2004 125/226 0

125/226/0/1 0

BYGNINGER
Bygningsnummer Bygningstype Næringsgruppe Bygningsstatus Areal bolig Areal annet Areal totalt

161708585 Helse-/sosialsent. helsestasj. Helse- og sosialtjenester Tatt i bruk 537 114 651

161708585-1 Ombygging Forretningsmessig tjenesteyting Tatt i bruk 0 0 0

ADRESSER
Gatenavn Husnummer Bokstav Seksjonsnummer Representasjonspunkt Adressetilleggsnavn Kretser

Storgata 8 1, 3, 3, 4, 4, 5, 5,
6, 6, 7, 7

Nord: 6587530,1
Øst: 584254,75
System: EPSG:32632

Postnummerområde 3183-HORTEN
Valgkrets 8-HORTEN
SKOLEKRETS 8-SENTRUM
Grunnkrets 705-SENTRUM
Kirkesogn 04030101-Horten
Tettsted 2511-Horten

KOMMUNAL TILLEGGSDEL
Bruk av grunn Referanser

A-Annet
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TEIGER
Areal Representasjonspunkt Hovedteig Tvist Har flere matrikkelenheter

ANLEGGSPROJEKSONSFLATER
Areal Representasjonspunkt Hovedflate Medium 

 

 

Seksjonen tilhører følgende hovedeiendom:

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr Type Bruksnavn Tinglyst Beregnet areal Oppgitt areal Arealkilde

701 - Horten kommune 125 226 0 0 Grunneiendom STORGATA 8 Ja 592,2 569,8 1-Målebrev

Etablert dato Utgått Har aktive festegrunner Er seksjonert Antall seksjoner Sameiebrøk Representasjonspunkt

11.06.1855 Nei Nei Ja 8 Nord: 6587529,64 Øst: 584258,39 System: EPSG:32632

FORRETNINGER
Forretningstype Forretningsdato Matrikkelføringsdato Komm.saksref Rolle Matrikkelenhet Arealendring

Reseksjonering 27.05.2019 28.05.2019 19/1452 125/226/0/1 0

125/226/0/2 0

125/226 0

Reseksjonering 18.03.2019 19.03.2019 13/3505 125/226 0

125/226/0/2 0

Seksjonering 18.11.2004 125/226/0/8 0

125/226 0

Seksjonering 18.11.2004 125/226 0

125/226/0/5 0

Seksjonering 18.11.2004 125/226 0

125/226/0/6 0

Seksjonering 18.11.2004 125/226/0/7 0

125/226 0

Seksjonering 18.11.2004 125/226 0

125/226/0/3 0

Seksjonering 18.11.2004 125/226 0

125/226/0/4 0
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Seksjonering 18.11.2004 125/226 0

125/226/0/1 0

Seksjonering 18.11.2004 125/226 0

125/226/0/2 0

Nymatrikulering 15.12.1956 M 7-110 Mottaker 125/226 569,8

BYGNINGER
Bygningsnummer Bygningstype Næringsgruppe Bygningsstatus Areal bolig Areal annet Areal totalt

161708585 Helse-/sosialsent. helsestasj. Helse- og sosialtjenester Tatt i bruk 537 114 651

161708585-1 Ombygging Forretningsmessig tjenesteyting Tatt i bruk 0 0 0

ADRESSER
Gatenavn Husnummer Bokstav Seksjonsnummer Representasjonspunkt Adressetilleggsnavn Kretser

Storgata 8 1, 3, 3, 4, 4, 5, 5,
6, 6, 7, 7

Nord: 6587530,1
Øst: 584254,75
System: EPSG:32632

Postnummerområde 3183-HORTEN
Valgkrets 8-HORTEN
Kirkesogn 04030101-Horten
Grunnkrets 705-SENTRUM
SKOLEKRETS 8-SENTRUM
Tettsted 2511-Horten

KOMMUNAL TILLEGGSDEL
Bruk av grunn Referanser

V-Forretning/Sentrum M-Malebrevnummer: 7-110

TEIGER
Areal Representasjonspunkt Hovedteig Tvist Har flere matrikkelenheter

592,2 Nord: 6587529,64015558 Øst: 584258,38999469 System: EPSG:32632 Ja Nei Nei

ANLEGGSPROJEKSONSFLATER
Areal Representasjonspunkt Hovedflate Medium

 

Beregnet areal: Areal som baseres på eiendommens registrerte eiendomsgrenser i Matrikkelen. Dersom eiendomsgrenser ikke har latt seg registrere nøyaktig i Matrikkelen, vil det beregnede

arealet ikke være korrekt. 

 

Oppgitt  areal: For matrikkelenheter der det ikke er registrert eiendomsgrenser i Matrikkelen slik at areal ikke kan beregnes, angis Oppgitt areal dersom slike data er registrert. Oppgitt areal

kan være hentet fra ulike forretningsdokumenter som f.eks. skylddelinger. Oppgitt areal oppdateres ikke når det f.eks. skjer delinger fra en matrikkelenhet. 

 

Areal og forretningshistorikk på seksjonerte eiendommer: Dersom eiendommen er seksjonert vil eiendommens areal som oftest være registrert på hovedeiendommen og ikke på hver enkelt

seksjon. Eiendomsrapporter for en spesifikk seksjon vil derfor som regel være oppført uten areal. Det samme gjelder historikk over forretninger. 
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Bygninger: Opplysninger gitt i denne rapporten er ikke kvalitetssikret mot vedtak fattet av bygningsmyndigheten. 

 

Det tas forbehold om feil og mangler. 

 

BYGNINGER: Opplysninger gitt i denne rapporten er ikke kvalitetssikret mot vedtak fattet av bygningsmyndigheten. 

 

KOMMENTARFELT:
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Dato :10.09.2019 

 

0100    Eiendomsinformasjon 
 
Gårdsnr: 125  Bruksnr: 226 Festenr:        Seksjonsnr:  1 

Adresse: Storgata 8 

 
 

1000 Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest 
 

 Ja Nei 

Om det er utstedt ferdigattest for bygningen(-e): 
(Pdf-fil av denne sendes da) 

  

Om det er utstedt midlertidig brukstillatelse: 
(Pdf-fil av denne sendes da) 

  

Kommentarer:       

 
Kommentar til hele ordren:       
 
Alle produkter som er bestilt vedlegges digitalt dersom disse forefinnes i kommunens 
arkiv og/eller kartsystem. 
Denne orderen omfatter ikke opplysninger i forbindelse med byggesaksbehandling, 
dispensasjoner, erklæringer, klausuler o.l. i tilknytning til byggesaksbehandling eller 
heftelser som er tinglyst på eiendommen. 
Bygningsinformasjon som er registrert i Matrikkelen har intet lovfestet rettsvern og 
kan avvike fra gjeldende godkjenninger etter Plan- og bygningsloven. 
 
Kommuneplanens arealdel (vedtatt 09.04.2019) for perioden 2019-2031 inneholder bestemmelse om 
kommuneplanens forhold til eksisterende planer: 
 
Se side 2. 
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Horten kommune

Matrikkelkart

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr

701 - Horten kommune 125 226 0 1 

 

Orientering om matrikkelkart 

Matrikkelen ble etablert ved overføring av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grensepunkt

og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt bedre innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Matrikkelkartet angir en

nøyaktighet på grensepunktene som standardavvik i cm. I tilknytning til arealberegning blir det angitt dersom arealet begrenses av ulike typer hjelpelinjer.
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Areal og koordinater

Areal: 592,20 Arealmerknad: 

Representasjonspunkt:     Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32                     Nord: 6587529,64       Øst: 584258,39

Ytre avgrensning

Grensepunkt/Grenselinje Merke nedsatt i/ Grensepunkttype/

Løpenr Nord Øst Lengde Hjelpelinjetype Målemetode Nøyaktighet Radius

1 6587517,37 584270,83 Ikke spesifisert Ukjent 55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart:

Papirkopi

36

16,10 Ikke hjelpelinje 36

2 6587519,54 584254,88 Ikke spesifisert Ukjent 55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart:

Papirkopi

36

8,71 Ikke hjelpelinje 36

3 6587521,05 584246,30 Ikke spesifisert Ukjent 82 Frihåndstegning: Direkte innlagt på

skjerm

36

3,75 Ikke hjelpelinje 36

4 6587524,22 584244,29 Ikke spesifisert Ukjent 55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart:

Papirkopi

36

18,78 Ikke hjelpelinje 36

5 6587542,68 584247,76 Ikke spesifisert Ukjent 55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart:

Papirkopi

36

11,40 Ikke hjelpelinje 36

6 6587541,41 584259,09 Ikke spesifisert Ukjent 55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart:

Papirkopi

36

11,80 Ikke hjelpelinje 36

7 6587539,97 584270,80 Ikke spesifisert Ukjent 55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart:

Papirkopi

36

3,25 Ikke hjelpelinje 36

8 6587539,51 584274,02 Ikke spesifisert Ukjent 55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart:

Papirkopi

36

22,37 Ikke hjelpelinje 36
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1800 / 1802   Tilknytning til offentlig vei, vann og kloakk 
 

 
1810    Vannmåler 
 
Vannleveranse etter måler:    Ja:  Nei:  
Sist avleste dato : [18.12.2018]        
Forbruk siste år :   323m3 
 
1900    Kommunale  gebyrer 
 
Kommunale gebyrer utgjør totalt kr. 999,00 * 4 pr. år. I dette inngår bl.a. gebyr for vann, 
avløp, renovasjon og feiing. Beløpet er fordelt på fire terminer. Forfall 20.03, 20.06, 20.10 og 
20.12.  
 
2000  Legalpant   
 
Kom.avgifter er betalt frem til: 01.07.2019 
 
Restanse: kr.  999,00 forfall 20.09.2019                                               
       
Kommentar: Seksjon 1 og 2 er slått samme til seksjon 1. tinglyst 23.08.2019.   
Det tas forbehold om mulige feil/mangler. 
Det gjøres oppmerksom om at opplysninger om mulig forurenset grunn på 
eiendommen er å finne i Miljødirektoratets database Grunnforurensning. 
https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/ 

Gnr.: 125  Bnr.: 226 Fnr.:        Snr.:  1 
Adresse: Storgata 8                                                 
Dato: 11.09.2019   

 Tilknyttet (sett 
kryss) 

Ikke tilknyttet (sett kryss) 

Vann Off.nett 
 

Privat 
 

 
 

Kloakk 
 

Off.nett 
 

Privat 
 

 
 

Septiktank          
Septikktank kortsluttet:      
Vei Off.vei 

 
Priv.vei 

 
 

 
Kommentar: 
Foreligger det pålegg om endring av tilknytningsforhold til 
eiendommen? 

Ja     
Nei   

I tilfelle hvilken?       Pålegg gitt dato:       

PDF laget med uregistrert versjon av pdfFactory www.westsoft.no

mailto:postmottak@horten.kommune.no
http://www.horten.kommune.no
https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/
http://www.westsoft.no
http://www.westsoft.no


Horten kommune

Oversiktskart med VA

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 125 Bnr: 226 Fnr: 0 Snr: 1

Adresse: Storgata 8

3183 HORTEN

Annen info:
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Tegnforklaring

Brannventil Kum - annen eier Overløp

Sandfangskum Sluk Fjernvarmeledning

Avløp_felles Drensledning Overvannsledning

Spillvannsledning Vannledning - annen eier Nøyaktig eiendomsgrense

Anslått eiendomsgrense Nøyaktig grensepunkt Anslått grensepunkt

Vegnavn Flaggstang MurFrittstående

MurLoddrett Hekk AnnetGjerde

Stolpe Gatelys Tribunekant

Bygningsdelelinje Bygningslinje Bygningsavgrensning tiltak

Mønelinje Takkant Takoverbyggkant

Taksprang Veranda Annet vegareal avgrensning

Gang- og sykkelvegkant Sti Fortauskant

Gangvegkant Vegdekkekant Vegkant annet vegareal

avgrensning

Vegkantavkjørsel Bolig Garasje og uthus

Annen næring Tribune Godkjente byggetiltak

Innsjøkant Innsjøkant Innsjø

Høydekurve
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Dokumentet er utarbeidet ved kommunalområdet Kultur og Samfunn, ved Enhet for 
kommuneutvikling, prosjektleder sivil arkitekt Hilde Hanson 

Bestemmelser, arealkart og temakart: Sissel Mjølnes og Birgitte Adal, Asplan Viak AS 
Grafisk design av forside:Trine Lie, Løkka grafiske 
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FORORD 
 
 
I arbeidet med sentrumsplanen har det særlig vært lagt vekt på tiltak som kan gi en mer levende by. Et Sentralt 
spørsmål som denne planen skal svare opp er hvordan kan vi opprettholde en kompakt sentrumskjerne og øke 
folketettheten. Vi skal legge til rette for flere boliger i sentrum, samtidig skal byen bli mer attraktiv slik at vi 
tiltrekker oss flere folk og virksomheter. Mer folk vil gi det beste grunnlaget for økt aktivitet og handel.  
 
Ved bruk av Gehl Architects fra København, har vi fått en god forståelse av byens utfordringer og muligheter. 
Bystrategi for Horten sentrum har fokus på byliv og byrom. Jan Gehl jobber med byer over hele verden og 
metodikken kjennetegnes ved at byen formes med utgangspunkt i menneskelige behov, sanser og skala. Det 
er lagt ned mye arbeid i å finne fram til Hortens særegne kvaliteter og bygge videre på disse. Byrommene skal 
formes med ulikt innhold og identitet. 
 
Sentrum skal kobles mot sjøen. Horten har en lang sjøfront mot øst som er et fantastisk potensial for videre 
utvikling. Det er viktige avklaringer som må på plass før planlegging kan starte: havnespørsmålet og eventuell 
ny Oslofjordkryssing. I påvente av tidkrevende avklaringer, står Gjestehavna klar for oppstart. Gjestehavna er en 
viktig kvalitet for byen, og her er det vesentlig at folk får se resultater. Indre havneby og ny videregående skole, 
er to andre viktige prosjekter i startgropa, som vil få stor betydning for sentrum. 
På Borre vokser og befester Campus Vestfold seg som et regionalt kunnskapssenter med forskning og 
innovasjon. Horten sentrum kan utnytte effekten av dette miljøet i sin attraksjonsbygging og utvikling. Studenter 
og kunnskapsmiljøet er en viktig ressurs som kan sette preg på Horten og bylivet. 
 
Med andre ord, det skjer veldig mye positivt i Horten! Det blir viktig å samarbeide om byutviklingen, ikke bare 
internt i kommunen, men også med eksterne aktører. Et levende sentrum skaper vi best sammen. 
Sentrumsplanen skal være vår felles ledesnor mot en helstøpt og levende by med sjel! 
 
 
 
 
 
Horten kommune 05.08.2015. 
 
 
Ragnar Sundklakk 
Administrasjonssjef 
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Sammendrag  

Kommunedelplan for Horten sentrum legges fram til 2. gangs behandling i kommunestyret 7.september 2015.   
 
Planforslaget bygger på ”Mål og strategier for areal- og sentrumsutviklingen i Horten”, vedtatt 12.januar 2015, 
som DEL 1 av 4 deler. Dokumentet trekker opp viktige overordnede mål og strategier for kommuneplanens 
arealdel og for kommunedelplan for Horten sentrum.  
 
Verdier: Horten skal være en innovativ, engasjerende og attraktiv kommune. Folkehelse og bærekraftige 
prinsipper skal være grunnleggende tankegang i alle planer. 
 
Hovedmål og strategier 
Horten skal ha et LEVENDE SENTRUM, som knytter seg TIL SJØEN. Sentrum skal utvikles med EGENART og 
IDENTITET.  
 
Det skal oppnås ved å satse på følgende strategier: 

• Styrke byens rom og liv 
• Å samle sentrum 
• Trinnvis utvikling av sjønære områder 
• Satse på småbyskala og småbyurbanitet 
• Samspill og kommunikasjon 
• Knytte sentrum bedre til omverden 
• Synliggjøre mer av Horten i Horten sentrum 
• Stimulere til flere boliger i sentrum 

 
Byrom og byliv, står sentralt i denne planrulleringen. Gehl Architects har utarbeidet en plan for byrommene i 
sentrum. Den er gjort retningsgivende gjennom bestemmelsene. Planen vektlegger bolig- og byutvikling bl.a. 
gjennom studier av utviklingsmulighetene i” Sjøfront øst ”/ Ytre havn. Planen tilpasses nasjonale og regionale 
føringer og tiltak som reduserer økt bilbruk og en miljøvennlig og helsefremmende byutvikling. 
 
Planen legger til rette for en konsentrert sentrumsutvikling med og satsing på å bygge flere boliger i sentrum.  
Det er potensial for ca 2000 sentrumsnære boliger i planlagte og ikke-planlagte områder innenfor en radius på 
5-10- min. gange fra sentrumskjernen og nær knutepunkt buss/ ferje. Handelen skal primært samles i bysentrum.   
 
Med en vekst på ca 1 %, vil nødvendigvis utviklingen av Horten ta tid og den bør skje trinnvis. Sentrum har 
arealer som dekker behovet i mer enn 20 år. Det legges da til grunn 100 boliger pr år i sentrum, mot 23 i dag. 
Havneområdene i øst er langsiktige utviklingsarealer i sentrum. Helhetlige planer skal avklare viktige premisser 
som havnespørsmål og Oslofjordkryssing, og danne grunnlag for konkretutvikling av sjøfront øst. 
Konsentrert bebyggelse med høy tetthet, skal primært skje i disse og andre utviklingsområder i sentrum. Her 
legges til grunn fleksibilitet i formål med bolig, tjenesteyting og næring. Områdene skal reguleres og i disse 
planene. Det anbefales å vektlegge Gjestehavnområdet og en god oppfølging av Indre havneby.  
 
Et hovedmål i planen er å ta vare på Hortens særpreg og identitet. Kulturmiljøer i byen bevares gjennom 
hensynssoner og gjennom bevaring av enkeltbygg i planen. Fortetting og tung bebyggelse i ”hagebyen” og de 
historiske småhusmiljøene skal ikke prioriteres. En slik fortetting monner lite og reduserer identiteten som i disse 
områdene representerer for Horten.  
 
Et temakart for grønnstruktur følger planen. Den har utpekte gangforbindelser og definerte felles lekeplasser. 
Planen tillater å løse lekeplasser utenfor egen tomt.  ”Grønn mobilitet” legges til grunn for planleggingen i 
sentrum. Det vil si at kommunen skal iverksette tiltak for å fremme mer gange- og sykling. 
 
Det er innført min.– maks. krav til parkering i sentrum, med maksimumskrav i sone 1, sentrumskjernen. Parkering 
med El - ladning og HC plasser er sikret gjennom bestemmelsene.  
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De viktigste endringer i bestemmelser og plankart kan sammenstilles slik: 
o Reorganisert og nytt oppsett for bestemmelsene.  
o Bestemmelsene til arealdelen og sentrumsplan er samkjørt 
o Mindre detaljerte bestemmelser, mer bruk av retningslinjer. 
o Et generelt plankrav, men noe enklere å fravike plankravet  
o Planavgrensningen for sentrum er justert litt ned 

 
Handlingsplanen består av skjematisk beskrivelse av aktuelle tiltak som er viktige for gjennomføringen av 
sentrumsplanen. Det er tre grupper: hovedtiltak, strakstiltak og ”ikke-fysiske” tiltak 
 
Følgende hovedtiltak er med i handlingsprogrammet: 

1. Apotekergata 
2. Kulturkvartalet / 1000 

årsplassen 
3. Gjestehavna  
4. Strandpromenaden 

 

5. Gangnett  
6. Felles lekeplasser  
7. Kollektiv 
8. Parkering 
9. Lystlunden 

En liste med strakstiltak er foreslått for 2015-2019. Administrasjonssjefen anbefaler å avsette budsjett for 1- 4 
strakstiltak i året. De kan være permanente eller mer temporære. Listen med strakstiltak bør rulleres årlig. 
 
Ikke-fysiske tiltak. For å få en vellykket sentrumsutvikling trengs nettverk, organisering, prosjektledelse, planer, 
markedsføring, koordinering, følge opp arrangement, dialogmøter med mer krever tid og ressurser. Det er viktig 
å planlegge disse aktivitetene på lik linje med hovedtiltak og med budsjett. 
 
Langsiktig utviklingsstrategi for sentrum 
Med en ny bydel i nord, skole i parken og en langsiktig plan for Ytre havn i øst, vil Horten sentrum trekkes mot 
kysten i to retninger og nærme seg Karljohansvern. Byen vil omkranse Lystlunden som byens grønne hjerte.  Det 
foreslås følgende visjon for Horten sentrum 2015-2027:  
 

Horten – Byen med det grønne hjertet!  
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1 Innledning 

Formannskapet i Horten kommune vedtok gjennom planstrategien 25.06.2012 at Kommunedelplan for Horten 
sentrum skulle rulleres. Vedtatt planprogram danner rammene for dokumentasjon, analyser og fakta. Arbeidet 
med Kommunedelplan for Horten sentrum startet opp i februar 2014, parallelt med kommuneplanens 
samfunnsdel og arealdelen.  
 
Kommunedelplan for Horten sentrum (sentrumsplanen) er en plan etter Plan- og bygningsloven. Plan- og 
bygningslovens formålsparagraf slår fast at det overordnede målet for planlegging etter loven er å ivareta 
målet om en mer bærekraftig utvikling, og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. 
Miljøverndepartementet sier det slik på sin hjemmeside: 
 
”Planleggingen skal bidra til å utvikle et samfunn som tar vare på viktige felles verdier og grunnleggende 
levevilkår for ulike grupper innenfor rammene av en bærekraftig utvikling. I planprosessene blir det lagt 
vekt på en åpen holdning, innsyn og medvirkning (Miljøverndepartementet 2011a). 
Loven skal også sørge for at tiltak planlegges i samsvar med nasjonale mål og forventninger og at 
planleggingen bidrar til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver.” 
 
Planen bygger på nye og eksisterende utredninger og rammevilkår:  

• Gjeldende sentrumsplan 2007 med tilhørende rapporter  
• Statlige - og regionale føringer  
• Medvirkning og innsiktsstudiet i Drømmen om Horten 
• Nye utredninger, analyser, temakart og registreringer 

 
Planen vektlegger 
Byrom og byliv er vektlagt i denne rulleringen, sammen med analyser av utviklingsmuligheter ” Sjøfront øst ”/ 
Ytre havn.  
 
Kommunedelplan for Horten sentrum består av: 

A. Del 1 Mål & strategier for areal og sentrumsutviklingen i Horten 
B. Del 2 Bystrategi for Horten sentrum med fokus på byens liv og rom (Gehl arkitekter) 
C. Del 3 Planbeskrivelse, bestemmelser, plankart, ROS – analyse, temakart 
D. Del 4 Handlingsprogram 

 
Følgende analyser og utredninger følger planen som vedlegg:  

1. Planprogram  
2. Trafikkanalyse for Horten sentrum(Rambøll as) 
3. Byutviklingsanalyse av Sjøfront øst (Rambøll as) 
4. Skilt- og reklamenorm 2015-2027 
5. Ros -analyse for Horten kommunen(felles med arealdelen) 
6. Konsekvensutredning (felles med arealdelen) 

 
Revidert estetisk veileder 2015, er utarbeidet i høringsperioden og følger planen til 2.gangsbehandling. 
Planarbeidet har vært ledet av Enhet for kommuneutvikling og med en styringsgruppe som har bestått av 
administrasjonssjefens ledergruppe. En bredt faglig sammensatt arbeidsgruppe har medvirket med innspill til 

planen i prosessen.  
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1.1 Formål med planen  
Formålet med planen er å styrke og utvikle Horten sentrum som en attraktiv by å bo i, besøke og drive næring i.  
Planen skal peke ut strategier som påvirker folks og virksomheters lyst, behov og mulighet til å velge Horten. Den 
skal fastsette strategier og tiltak som følger opp mål i Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel:  
 
”Horten sentrum skal styrkes og utvikles videre som kommunens urbane tyngdepunkt. Sentrum skal ha attraktive byrom 
og en grønnstruktur som stimulerer til bruk. Horten skal utvikles til en levende by, - for alle, av alle!” 
 
Planen skal definere arealer for bolig- og næringsvekst og legge til rette for fortetting med kvalitet. 
Sentrumsplanen vektlegger byens rom og liv, ut fra menneskelige behov. 
 
• Formålet med kommunedelplanens kart og bestemmelser er å sette forutsigbare rammer for utviklingen av 

Horten sentrum iht. vedtatte mål og strategier, og som er i tråd med overordnede føringer og lovverk. 
Beskrivelsen skal forklare bestemmelser og kart, og være et hjelpemiddel for saksbehandlere og aktører. 

 
• Formålet med handlingsplanen er å peke ut konkrete tiltak for gjennomføring av planen. Handlingsplanen 

gir råd om kompleksitet, arbeidsform, samhandling og ansvar. Den skal gi grunnlag for å prioritere 
satsningsområder og ressurser. Strakstiltak skal være en sentral del av handlingsplanen. 

 
• Bystrategi for Horten sentrum (Gehl), har som mål å skape byrom som er levende, trygge, attraktive, 

opplevelsesrike, sunne og inkluderende. 
 

1.2 Nasjonale planretningslinjer, forventninger og regionale planer 
Det er en mengde rammebetingelser og lover som styrer handlingsrommet for arealplanleggingen. En del er 
nevnt og beskrevet i vedtatte Mål og strategi - dokument. Andre rammer er nedfelt i overordnede planer som 
er førende for sentrumsplanen. Det gjelder bl.a. kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, Klima- og 
energiplan for Horten, Regional plan for bærekraftig arealpolitikk og Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging fra 12.juni 2015. For sentrumsplanen er retningslinjene i regional plan for bærekraftig 
arealpolitikk, RPBA, Regional plan for kystsonen, RPR barn og unge og Statlige planretningslinjer for samordnet 
bolig, areal og transportplanlegging, blant de mest sentrale. Sentrumsplanen forholder seg til planene gjennom 
bl.a. bestemmelser og plankart. De forhold som er nedfelt i Teknisk forskrift og annet lovverk som skal følges opp 
i detaljplaner og tiltak, er ikke inkludert i bestemmelsene i denne overordnede planen. 
Spesielt nevnes: 
Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging kom i 2014, og den har følgende 
mål for kommunenes arbeid: 
«Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god 
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, 
legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og 
transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til 
rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i 
persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Planleggingen skal legge 
til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet, med vekt på gode regionale 
løsninger på tvers av kommunegrensene.» 
 
De viktigste rammevilkårene fra nasjonale forventinger knyttet til sentrumsutvikling er: 
• Hensyn til klimautfordringene og å legge til rette for redusert energibruk. 
• Ta vare på og videreutvikle sammenhengende grønnstruktur 
• Hindre byspredning ved å satse på fortetting og utvidelse av eksisterende byer og tettsteder 
• Fremme helse, livskvalitet og oppvekstmiljø. Legge til rette for fysisk aktivitet, v bl.a. å sikre grønne områder 

med lett tilgjenglighet, friluftsliv, idrett og sosialt samvær. 
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2 Overordnede kommunale planer  

Kommunedelplan for Horten sentrum bygger på de overordede planer og føringer som nevnt i kapittelet over. 
Det betyr at en vedtatt kommuneplan skal styrende for videre regulering og tiltak. 
I kommunal planstrategi ble det bestemt at sentrumsplanen skulle rulleres. 

2.1 Planprogram 
Planprogrammet er felles for tre kommuneplaner, samfunnsdelen, arealdelen og Horten sentrum.  
Kommuneplanens samfunnsdel og Kommuneplanens arealdel gir føringer for Kommunedelplan for Horten 
sentrum. Videre oppsummeres de viktigste føringene for sentrumsplanen. Planarbeidet skal iht. planprogrammet 
vektlegge: 
 

- Byrom, grønnstruktur og byliv.  
- Mobilitet: Gange, sykling, parkering, trafikkløsninger, kollektiv 
- Fortetting med kvalitet, arkitektur 
- Vurdere de sjønære områdene i sentrum med tanke på framtidig bruk og utvikling. 
- Oppdatere plan og bestemmelser statlige og regionale føringer 

2.2 Kommuneplanens samfunnsdel  
Kommuneplanens samfunnsdel har blitt rullert parallelt med sentrumsplanen og arealdelen. Den legger også 
føringer for sentrumsplanen. 
 
Kommunens verdier eller ”drivere”: 

”Innovasjon” og ”engasjement” er 
verdier og egenskaper som skal 
gjennomsyre både holdninger og 
metoder for hvordan 
kommuneorganisasjonen skal møte 
utfordringene som står fremfor oss. Det 
er viktig at både politisk miljø, ansatte 
på alle nivåer og innbyggerne skal 
verdsette dette fra sine ulike ståsteder. 
Dette er utdypet nærmere i 
Kommuneplanens samfunnsdel. 
 

For Horten sentrum og utviklingen av den, har vi sagt at det betyr: 
”INNOVASJON skal være en holdning i en framtidsrettet by” 
og at 
”En ENGASJERENDE kommune har en inkluderende og åpen samhandlingskultur.” 
 
Samfunnsdelen trekker opp viktige satsingsområder for kommunen i den neste 12 års perioden   
Fokusområdene i kommuneplanens samfunnsdel inkluderer attraktivitet, noe som er sentralt for sentrumsplanen. 
Det er i alt 4 hovedfokusområder i samfunnsdelen: 
 
Fokusområder: ”Attraktivitet”, ”God oppvekst”, ”Trygghet for innbyggerne” og ”Natur og miljø”.  
Det er i samfunnsdelen definert overordnede målsettinger og strategier for hvordan målene i hvert enkelt 
fokusområde skal nås. Videre refereres de av målene som spesielt er viktig for sentrumsplanen: 
 

• Horten kommune er et godt sted å etablere seg, bo og leve. 
• Kommunen har et variert og rikt kultur-, idretts- og foreningsliv med gode kulturopplevelser og 

møteplasser 
• Vi har et helsefremmende oppvekstmiljø i Horten 
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• Vi har trygge og engasjerende nærmiljøer 
• Kulturmiljøer styrker identiteten til Horten 
• Lokalsamfunnet tar et globalt klimaansvar 

 
Folkehelse.  All planlegging i kommunen skal ha fokus på folkehelse og skal være i tråd med både plan- og 
bygningsloven og folkehelseloven. 
 
Bærekraft skal være gjennomgående for all planlegging. Både økonomisk, sosialt, kulturelt og miljømessig, slik at 
vi bevarer, foredler og forvalter tilgjengelige ressurser på en god måte for kommende generasjoner.  
 

2.2.1 Attraktivitetsanalyse for Horten 
Telemarksforskning har 
laget en regional 
attraktivitetsanalyse for 
Horten kommune som er et 
viktig kunnskapsgrunnlag til 
samfunnsdelen. 
Telemarksforskning deler 
attraktivitetsbegrepet i tre: 
bedrifts-, besøks- og 
bostedsattraktivitet. På 
illustrasjonen over er bedrift 
/ næring delt i basis (lokal) 
og regional næring.  
Illustrasjonen for Horten 
viser at vi har utfordringer 
på flere områder for å nå 
målet om økt attraktivitet.  
Spesielt bør Horten bedre 
sin bostedsattraktivitet. Det 
kan gjøres gjennom økt 
boligbyggingen, flere 
arbeidsplasser og 
attraktivitetsbygging.  
Nye forskningstall fra 
Telemarksforskning kan 
tyde på at flyttestrømmen 
mellom by og distrikt er i ferd med å utjevnes.  
Den forventede befolkningsveksten i omlandet rundt Oslo, inkludert Horten, kan som følge av dette bli lavere 
enn forventet i prognoser. Det kan få følger for veksten i Horten.  
 
 

2.3 Andre planer  
Strategisk næringsplan 
Vedtatt strategisk næringsplan har flere kryssende punkter med sentrumsplanen. Særlig gjennom tiltak for 
attraktivitetsbygging, proaktiv jobbing og samarbeid med næringsforeningen vil det være sammenheng 
mellom planene. ”Drømmen om Horten” skal følges opp med ressurser og fokus på videre merkevarebygging. 
 
Studentbyen Horten 
Det ble i 2014 bestilt en utredning som belyste muligheter og utfordringer rundt ”studentbyen Horten”. 
Rapporten fra Ipsos MMI ga innsikt i hva studentene ønsker og hvorfor ikke Horten blir prioritert. I en 
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oppfølgende politisk sak foreslås flere satsingsområder for å styrke Horten som studentby. Det skal bl.a. vurderes 
etablering av studentboliger i Horten sentrum både for ulike grupper, med og uten barn.  

2.4 Kommuneplanens arealdel 
Kommuneplanen gir rammer for Kommunedelplan for Horten sentrum: 
Horten sentrum skal styrkes og utvikles videre som kommunens urbane tyngdepunkt. Sentrum skal ha attraktive byrom og 
en grønnstruktur som stimulerer til bruk. Horten skal utvikles til en levende by for alle, av alle. 
 

2.5 Medvirkning  
I Horten er det et ekte engasjement for byen. Både næringsdrivende, politikere, foreninger og enkeltpersoner 
deltar aktivt inn i prosesser og samarbeid om en felles by. 
 
I arbeidet med planen har det vært ulike workshop, 2 dagers ”plansmie”, informasjonskvelder og deltagelse i 
tellinger og lignende. Både eksterne aktører, så vel som politikere og tverrfaglige arbeidsgrupper internt i 
kommunen  har deltatt og bidratt med innspill. Drømmen om Horten inneholder en omfattende innsiktsstudie 
med synspunkter fra folk i alle aldere, også barn og unge. Ungdomskoleelever har gjennom workshop om 
kommuneplanarbeid bl.a. kommet med innspill til hva de ønsket for utviklingen av sjøfronten, Ytre havn. 

Ønsket resultat for arealbrukenstrategier strategier

En bærekraftig 
arealbruk

Arealbruken  skal 
gjøre kommunen 

attraktiv 

Arealbruken  skal 
styrke folkehelsen

2. Satsing på grønn mobilitet
• Effektive og attraktive veger, ruter og 
stier for gående og syklister. 
• Effektiv og attraktivt kollektivtilbud. 

4. Sikre arealer til næring og vekst
•Satsing på Campus Vestfold
•Sikre arealer til variert næringsliv
•Lokalisering etter ABC- prinsippet

1. Satsing på byer og tettsteder
•”Spredt konsentrasjon” skal fortsatt 
være en langsiktig utbyggingsstrategi 
•Horten sentrum skal være kommunens  
urbane tyngdepunkt
•Konsentrerte tettsteder med korte 
avstander
•Arealøkonomisering
•Klare grenser mellom tettsteder og LNF

Mål og strategier for kommuneplanens arealdel

7. Ta vare på dyrket mark
•Unngå nedbygging av dyrket mark
•Gjenbruk av matjord

8. Sikre tilgang til natur- og friluftsområder
•Bevare viktige rekreasjonsområder  
•Bevare strandsonen
•Sammenhengende grønnstruktur

5. Skape attraktive og helhetlige bomiljøer
•Planlegge boliger i attraktive områder 
•Planlegge gode fellesområder
•Mangfold og ulike aldre

6. Sikre trygghet for alle
• Sikre arealer til skole, barnehager, 
institusjoner med mer
•Prioritere samfunnssikkerhet

9. Bevare verdifulle kulturmiljø
•Ta vare på KJV, Åsgårdstrand og  
Borrehaugene
•Sikre ubane kulturmiljøer i Horten 
sentrum

3. Knutepunktsutvikling
•Utbygging av boliger og næring 
rundt ny jernbanestasjon
•Utvikling av kollektivknutepunkt ved 
ny jernbanestasjon
•Knutepunktsutvikling i Horten 
sentrum
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Mer informasjon om medvirkning og prosess er beskrevet i ”Mål og strategier for areal- og sentrumsutvikling i 
Horten kommune”.  

2.6 Horten sentrum  
 
Attraktivitet handler om tiltrekningskraft 
Horten trenger økt vekst og utvikling. Da er det viktig at Horten tiltrekker seg flere innbyggere, bedrifter og 
besøkende. Vi kan påvirke folks og virksomheters lyst, behov og mulighet til å velge Horten.  
 
Horten konkurrerer med de andre Vestfoldbyene om 
å tiltrekke seg flere innbyggere og dermed flere 
skattepenger. Da må Horten evne og løfte seg over 
”middelsnivået” i attraktivitetsbyggingen.  
Ved å ha ambisjoner om resultater og satse på 
Hortens identitet, kan det gi stor effekt på 
tiltrekningskraften. 
 
Et aktivt og levende sentrum etterspørres i økende 
grad og er en viktig premiss når folk skal velge 
bosted. I dag består ”det gode liv” av mer enn eget 
hus og egen hage.  Horten må tilby ”urbane 
kvaliteter”, i kombinasjon med godt oppvekstmiljø, 
handel, kultur, arbeid og rekreasjon. Å styrke byen som møteplass er et av flere virkemidler for å trekke flere 
mennesker til Horten. Sammen må vi framsnakke byen og alt det flotte som skjer her. Vi må sammen skape en 
positiv spiral som får ringvirkninger for omdømme og utviklingslysten. Horten har et stort potensial for attraktiv 
boligutvikling nær sjøen og sentrum. Dette er en felles ”skatt” som må utnyttes på beste måte, slik at områdene 
blir et målrettet tilskudd til Horten by og for innbyggernes beste.  
 
Sentrumsplanen skal bidra til å målrette utviklingen av sentrum.  Vi må styre etter en felles plan for å oppnå 
ønsket effekt og holde stø kurs. Basert på Hortens utfordringer og muligheter er det i planen utmeislet strategier 
som kan bidra til øke kommunens tiltrekningskraft.  
 

2.7 Bolig og befolkning og vekst 
Ref. Mål & strategier for areal - og sentrumsutviklingen i Horten. Kort oppsummert: 

Horten 2014  
Innbyggere(SSB)i Horten: 

• Kommunen: 26.751 
• Horten by: 19.997 
• Sentrum: 2.666 hvorav 50 % er under femti år, og det er 368 barn under 18år. 

 
Det bygges 106 boliger pr år i gjennomsnitt i kommunen, hvor av 23 boliger innenfor 
sentrumsgrensene. I Horten sentrum er det et utviklingspotensial på i underkant av 2000 boliger, 
inkl nye og regulerte utviklingsområder. 
 
For kommende periode legges til grunn en vekst på 1,1 % og økning til 150 boliger pr år, hvor 100 
skal lokaliseres i sentrum. Horten sentrum har med en slik fordeling arealer for minimum 20 år.  
 
Type boliger: 50 % eneboliger, 25 % rekkehus/ tomannsboliger, 25 % leiligheter  
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2.8 Mål og strategier for Horten sentrum 
Overordnete mål for Horten sentrum:     

1. Horten skal ha et LEVENDE SENTRUM  
2. Sentrum skal knyttes TIL SJØEN 
3. Horten skal utvikles med EGENART OG IDENTITET 

 
Til de 3 hovedmålene for sentrumsutviklingen i Horten er det vist 8 hovedstrategier. De er igjen oppdelt i et antall 
underpunkter. I den videre beskrivelsen av planen vil vi komme nærmere innpå hvordan tiltakene følges opp i 
planen.  
 

Horten kommune skal være  
INNOVATIV, ENGASJERENDE OG ATTRAKTIV  

 
 

STRATEGIER 
   

ØNSKET RESULTAT 
  

STRATEGIER 
      
1.  Styrke byens liv og rom 
• Gehls Bystrategi for Horten 

sentrum – gjøres 
retningsgivende for tiltak og 
planer i sentrum. 

 
 
2.  Samle sentrum 
• 5-min-byen, 10-min-byen. 
• Styre lokalisering til 

sentrumssonene  
• Sonene reflekteres i plankart 

og bestemmelser 
 
 

3. Trinnvisutvikling av sjønære 
områder 
• Utviklingstakt skal styrke mål 

om et konsentrert og levende 
sentrum  

• Utvikling av Indre havneby 
og Gjestehavna  

• Langsiktig utvikling av Ytre 
havn  
 

4. Småbyskala og 
småbyurbanitet 
• Utvikle og fortette ”grå” 

områder  
• Bevare hagebyens og strøkets 

egenart 
• Vektlegge menneskelig skala 

og opplevelse i ”øyehøyde” 
• Småbyurbanitet 
 

    
 
 
 
 

LEVENDE  
SENTRUM 

 
 
 

 
 
 

 
SENTRUM 

TIL  
SJØEN  

 
 
 
 

 
IDENTITET  

OG  
EGENART 

 
 

 

 5. Samarbeid og kommunikasjon  
• Styrke samarbeidskulturen - internt 

og eksternt  
• Sammen om en felles handlingsplan 

for byen  
• Bruk av sosiale medier og ulike 

former for markedsføring 
• Skape engasjement og mobilisere 

 
 

6. Knytte sentrum til omverden 
• Økt tilgjenglighet  
• Grønn mobilitet i sentrum 
• Gangnett for gående og syklister 
 
 
7. Mer av Horten i Horten sentrum!   
• Torget som Hortens showroom  
• Markedsføre Horten som en Eventby 
• Kultur som byutviklingsfaktor 
• Studentbyen Horten,  
 

 
8. Stimulere til flere boliger  
• Felles lekeområder i sentrum  
• Redusere krav til detaljregulering  
• Begrense flateparkering/ felles p 

anlegg 
• Min. - maks krav på parkering i 

sentrale sentrum 
• Studentboliger i sentrum  

 
 

   

   
   
   

                          
BÆREKRAFT OG FOLKEHELSE 
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2.9 Kort om sentrum 
 

 
 
Kort beskrivelse av sentrum i dag 
Horten by har i dag et kompakt sentrum, med Storgata som den historiske sentrumsaksen i byen, og 
Apotekergata fra torget mot havna som en nyere sentrumsakse. I Storgata finner man mange av byens 
utesteder og kaféer. Også i Gjestehavna finnes flere spisesteder og to hoteller. I området rundt Apotekergata 
ligger rådhuset, biblioteket, busstasjonen, gågate med kaféer, handel og andre viktige offentlige funksjoner 
 
I Horten sentrum har det mest sentrale området for aktivitet og handel endret seg de senere årene. 
Aktiviteten i Storgata og rundt torget har gått ned, og det har skjedd en dreining av 
sentrumsaktivitetene til området rundt Apotekergata. Hovedsakelig skyldes dette etablering av 
Sjøsiden kjøpesenter, rådhuset, biblioteket og utbyggingen av Torggården og Vekterkvartalet. 
 
Storgata som tidligere var sentrum, er gradvis blitt kortet ned som handelsgate, til fordel for Apotekergata og 
kjøpesentrene i byen. Sentrum skole og kulturskolen ligger i tilknytning til Storgata. Storgata har et voksende 
utelivs- og kafémiljø og flere engasjerer seg i å aktivisere bylivet. Storgata skal utvikles som sambruksgate i 
henhold til handlingsprogrammet (del 4). 
 
Nær sentrum ligger Karljohansvern (KJV) hvor mange av byens kulturtilbud og museer finnes, 
gallerier/verksteder, hotell og konsert- og selskapslokaler. Her arrangeres også en rekke utendørs konserter og 
festivaler i sommerhalvåret. Hortenskogen og strendene på KJV er viktige rekreasjonsområder for sentrum.  
Horten Industripark er en stor voksende arbeidsplass og har i dag mer enn 1000 arbeidsplasser og er i stadig 
vekst. Det påvirker bl.a. trafikken i sentrum. 
 
Indre havneby er en ny bydel, som de neste årene trolig vil gi Horten flere attraktive boliger. Den første 
reguleringsplanen skal fremmes før 2016. Området vil kunne romme ca 800 boliger. 
 
Lystlunden ligger som en grønn lunge tett på sentrum, med fotballbaner, idrettshall og parkanlegg. Parkdelen 
av Lystlunden er under oppgradering: ”LYS, LEKEN, LIVLIG og LOKKENDE”. Blant annet etableres lekeplasser og 
skateanlegg her. Ny videregående skole samlokaliseres til nord i Lystlunden.  
 
”Hagebyen” med eldre trebebyggelse og småhusmiljø er særegen for sentrum. De grønne bomiljøene 
omkranser sentrum tett på handelssentrum. 
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Havnevirksomhet og ferjetrafikk dominerer bybildet langs sjøfronten i Horten. Området er preget 
av store flater, industribygg og trafikkarealer, kun brutt av Gjestehavna hvor det er tilrettelagt for opphold og 
sentrumsfunksjoner gjennom en vedtatt reguleringsplan. Her er det planer for omfattende endringer med hotell 
og park.  

2.10 Langsiktig utviklingsretning for Horten sentrum 

Tidligere utviklingsstrategi for sentrum har vært illustrert med en stor T: Storgata med Apotekergata ned til 
Strandpromenaden. Utviklingen har fulgt denne strategien og Apotekergata er i dag gågate og 
handelssentrum. Videre var utviklingsstrategien for sentrumsplanen 2007, var: bygge T- tenke H.  
Det kommuniserer at gjestehavna og utviklingen av sjøfronten på sikt kan trekkes sydover og, eller nordover. 
 
I neste planperiode, 2015- 2019 skal 
sjøfronten i øst vurderes med tanke 
på framtidig utvikling. Det er flere 
rammebetingelser som må på plass 
først. Ut fra et byutviklingsperspektiv 
og i forhold til målet om en kompakt 
by, bør en utvikling av sjøfronten 
fortrinnsvis gå nordover først. 
 
Ny videregående skole skal ligge i 
Lystlunden. Samtidig har man startet 
opp arbeidet med første 
reguleringsplan i Indre havneby.  
En ny bydel med plass til 800 boliger  
Dette er to store betydningsfulle 
prosjekter for Horten sentrum som vil 
innvirke på sentrumsutviklingen. 
 
 
 
Langsiktig utviklingsstrategi for Horten sentrum 2015-2027:  
 

Med en ny bydel i nord og en langsiktig plan for Ytre havn i øst, 
vil Horten sentrum trekkes mot kysten i to retninger og nærme 
seg Karljohansvern. Byen vil omkranse Lystlunden som byens 
grønne hjerte.   

 
 
Horten – Byen med det grønne hjertet!   
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3 Beskrivelse av planen 

3.1 Formål med beskrivelsen 
Beskrivelsen skal forklare hensikten og bakgrunnen for de bestemmelser, kart og retningslinjene som er gitt. Her 
forklares mål og strategier knyttet til plan- og bygningsloven. De mål og utviklingsstrategier som ikke lar seg 
forankre i kart og bestemmelser, er videreført i handlingsplanen og i Gehls bystrategi for byrommene. 
 

3.1.1 Sammenheng med arealdelen 
Kommunedelplan for sentrum er å betrakte som en detaljert del av kommuneplanens arealdel. Bestemmelsene 
og kartet til sentrumsplanen er i denne rulleringen synkronisert med arealdelen.  
Konsekvensutredninger og ROS -analyse er utredet felles for de to planene. 

3.1.2 Planavgrensning 
Fra Mål og strategier:  
- Samle sentrum 
• 5-min-byen, 10-min-byen 
• Sonene reflekteres i plankart og bestemmelser 

 
Planavgrensningen er noe endret i forhold til tidligere sentrumsplan. Den 
er kortet ned syd i Storgata, og noen boligområder i nord er tatt ut 
ettersom de like gjerne kunne inkluderes i arealdelens bestemmelser. 
Områdeplanen for Indre havneby er i sin helhet innlemmet i 
sentrumsplanen  
 

3.1.3 Formål og kart 
Planformålene, dvs. hva tomten kan brukes til, er definert på kartet med 
farger og videre spesifisert i tekstfelt og bestemmelser. Hensynssoner er 
vist på kartet som stripeskravur, og ligger som et lag uavhengig av 
underliggende formål. Bestemmelsene til hensynssonene går foran. Områder som ikke er beskrevet er enten 
videreført uten endring fra tidligere, eller så foreligger beskrivelse i egen plan, som for Indre havneby. Dette 
gjelder blant annet HS9, HS10, HS15, T1, N1. 
 

3.1.4 Sonedeling 
Fra Mål og strategier: 
Samle sentrum  
• 5-min-byen, 10-min-byen. 
• Styre lokalisering til sentrumssonene  
• Sonene reflekteres i plankart og bestemmelser,  
Se eget temakart kap.15 
 
Sentrum er delt inn i to soner. Sone 1 omfatter det indre handelssentrum 
med sentrumsformål hvor det skal etableres utadrettet virksomhet på 
gateplanet. Sone 2 omfatter ”områder for byutvikling” hvor det kan 
etableres utadrettet virksomhet på gateplanet. Begge formål åpner for 
flere formål inkludert boliger.  
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3.1.5 Plankrav 
Fra Mål & strategier:  
- Stimulere til flere boliger  
Redusere krav til detaljregulering  
 
Det stilles et generelt plankrav for ”Tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven(pbl) § 20-1 første ledd bokstav a), 
e), g), j), k) og l). Her gjengis innholdet: 

 a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg 
e) riving av tiltak som nevnt i bokstav a 
g) oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger, samt annen ombygging som medfører 

fravikelse av bolig  
j) plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg 
k) vesentlig terrenginngrep 
l) anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass  

 
Det er i bestemmelsene satt unntak fra plankravet ved en del forhold. Det har til hensikt å gi handlingsrom 
for saksbehandler og færre dispensasjonssøknader. 
 
 

3.1.6 Utbyggingsavtaler 
Utbyggingsavtaler må ha grunnlag i vedtak som angir i hvilke tilfeller utbyggingsavtale er en forutsetning for 
utbygging, og som synliggjør kommunens forventninger til avtalen. For Horten kommune gjelder vedtak av 
18.06.2007 saksnummer K-063/07 (arkivsak 07/1543). Videre følger fire hovedpunkter som skal legges til grunn i 
utbyggingsavtalene, ref § 2.1 i planbestemmelsene: 
1. Geografisk avgrensning 

Horten kommunes forventninger til inngåelse av utbyggingsavtaler gjelder innenfor hele planområdet kommunedelplan for 
Horten sentrum. Ved utarbeidelse av område- eller detaljreguleringsplan for et større område kan det fattes mer spesifikke 
vedtak i henhold til pbl § 17-2, der det vil gi bedre forutsigbarhet med hensyn til utbygging innenfor planområdet. 

2. Avgrensning etter type tiltak 

Utbyggingsavtale forutsettes der utbygging i henhold til vedtatt arealplan med tilhørende bestemmelser også forutsetter 
bygging/oppgradering av offentlige anlegg og / eller tilpasning til slike anlegg. Med offentlige anlegg menes alle anlegg/ 
tiltak som er vist som offentlig regulerte formål i arealplanen og som følger av bestemmelser til planen, for eksempel 
offentlige trafikkanlegg, offentlige friområder og frigivningsbetingende arkeologiske undersøkelser. Offentlige anlegg 
omfatter også ledninger for vann, avløp, fjernvarme o.l. 

3. Boligsosiale tiltak 

Utbyggingsavtale forutsettes inngått der det fra kommunens side er ønskelig å regulere antallet boliger i et område, 
største og minste boligstørrelse, eller å stille krav til bygningers utforming. Det samme gjelder der kommunen eller andre 
skal ha forkjøpsrett eller tilvisningsrett til en andel av boligene, jf pbl § 17-3. 

4. Hovedprinsipp for kostnadsfordeling 

De enkelte utbyggingsområder skal selv bære alle kostnadene med tilrettelegging av teknisk og grønn infrastruktur. 

 All infrastruktur som skal overtas til eierskap, drift og vedlikehold av Horten kommune, skal opparbeides etter den til 
enhver tid gjeldene kommunale standard. Annen allmennyttig ikke-kommunal infrastruktur skal opparbeides i henhold til 
krav gitt av den respektive enhet.  

 

3.1.7 Arkitektur, høyder og utnyttelse 
Fra Mål & strategier  
Sentrum skal utvikles med egenart og identitet 
- Satse på småbyskala og småbyurbanitet 
• Utvikle og fortette ”grå” områder  
• Bevare hagebyens og strøks egenart 
• Vektlegge menneskelig skala  
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• Opplevelse i ”øyehøyde” 
 
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl) § 29-2 pålegger kommunen å påse at tiltak «får gode 
visuelle kvaliteter, både i forhold til seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser 
og plassering». Det må vises skjønn for å følge opp § 29-2.  
Veileder i estetikk kan være et hjelpemiddel til bl.a. saksbehandling: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/24576601587247a19b81f56642a0f5cc/6105-estetikk.pdf 
 
Høyder og utnyttelse 
Generelle høyder gis som retningslinjer i planen. Det betyr at saksbehandler må vurdere prosjektet i forhold til 
omgivelsene. Planen legger generelt opp til at man ønsker varierte høyder på bebyggelsen, spesielt i store nye 
utviklingsområder er det viktig. Det kan sikres i reguleringsplaner ved f eks å sette krav til maks - min. %-vis 
fordeling av høyder i et felt. Det er for flere områder med blandet formål, anbefalt en utnyttelse på min. 130 % 
BRA til 250 % BRA. Jo større andel boliger, dess lavere % BRA. Boliger trenger mer lys og uteareal, enn 
næringsbygg som kan bygges mer kompakt. 
Områdets karakter skal vurderes når høyder på bygg settes. Tiltak skal harmonere med omgivelsene, 
gaterommet og bebyggelsesmiljøet.  Under forutsetning av dette, gjelder følgende retningsgivende maksimale 
gjennomsnittlige gesimshøyde:  
 

Gesimshøyde på bygg  Sentrumsformål 

 

Bybebyggelse 

 

Boligformål 

 
Sone 1 16 m (5 etg) 13,5 m (4 etg)  

Sone 2  13,5 m (4 etg) 9 m (3 etg) 

Mønehøyden bør maksimalt være 3,5 meter høyere enn gesimshøyden.  
 
Illustrasjonssnittet under viser høyder for ulike typer formål. Laveste tillatte kotehøyden i 1. et. er kote +2,5 i 
sentrum. Boligbygg er illustrert med rødt. Grønt er kontor/ næring. Sort er parkeringshus. For boliger er det vist 
høyde med næring i første erg. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det kan ofte gi like mange boenheter ved å bygge tett/lavt, som ved å gå i høyden. Når høyden øker, 
reduseres det bebyggbare arealet på bakken, kvaliteten for boliger reduseres da det vil være behov for større 
avstand mellom byggene for å få lys til boliger i 1. og 2. etasje. Studier viser at miljøet rundt byggene og 
kontakten med gateplanet blir redusert når bebyggelse går over fem etasjer. (Ref. Jan Gehl. ”Livet mellom 
husene”). Her er det selvfølgelig nyanser.  
 
Fasader  
I bymiljø bør fasadene ha et nøytralt formspråk. Side om side med andre bygg blir det variasjon nok.  Å bruke 
samme fasademateriale fra bakke til gesims oppleves positivt så lenge et bygg ikke dekker et helt kvartal. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/24576601587247a19b81f56642a0f5cc/6105-estetikk.pdf
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Vertikal oppdeling blir nå mer vanlig å bruke for å dele opp store bygg som går over et helt kvartal. Dette gir et 
samspill med eldre bygningsstrukturer når ”blokk- preget” forsvinner. 
Generelt i sentrum er det ønskelig at byggenes 1. etg framstår med flere detaljer og gis en bearbeiding i møte 
med gate og bakkeplanet. Det er her menneskene beveger seg og byggene skal ”gi” noe til det offentlige 
rom. Det er i øyehøyde det er viktig at bygget snakker med omgivelsene. Er det utadrettet virksomhet i første 
etasje kan fasaden f eks inkludere en liten benk eller kant til å sitte på. Det kan være plantet trær eller ha farge 
/ dekor som muntrer opp. 
 

 
Illustrasjonen viser to mulige måter å bebygge et kvartal på. Det ene kvartalet har variasjon i form av vertikal rytme. Når et 
kvartal bebygges homogent blir det lett kjedelig. Selv med en og samme utbygger, kan variasjon og vertikal rytme oppnås. Et 
godt eksempel på dette er Västra Hamnen i Malmö.  

 
  

3.2 Hensynssoner kulturmiljø (B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7) 
Fra Mål & strategier  
• Bevare hagebyens og strøks egenart 
• Vektlegge menneskelig skala og opplevelse i ”øyehøyde” 
• Småbyurbanitet 
Temakart: Verneverdi. Bygg i sentrum.  
Temakart: Datering gateløp.  
Temakart: sefrakregistrerte bygninger 
 
Et av hovedmålene i planen er å minske presset på 
”eplehagefortetting” og ivareta de historiske områdene i 
sentrum sitt særpreg. Dette er sikret gjennom bestemmelser, 
hensynssoner og temakart.  
Planen vil sikre syv hovedområder i sentrum som da ikke er 
prioriterte fortettingsområder.  
NB - registeret til Riksantikvaren ligger til grunn for 
hensynssonene sammen med vurderinger av miljøkvaliteter 
som er viktige. Kart med bevaringsverdig bebyggelse skal sikre 
at eldre enkeltbygg blir vurdert i bygge- og plansaker.  
Synnøve Tomter sin rapport og registreringer fra 2007 har vært 
retningsgivende for også denne planen. Tre temakart er 
vedlagt under kap.15. I tillegg kan det være nødvendig å 
komplementere med kunnskap fra selve rapporten. 
De syv hensynssonene B1-B7) har som formål å bevare 
identiteten i området, gjennom bl.a. å opprettholde sammenhengene mellom bygg, vei og tetthet. Temakart 
”Verneverdi. Bygg i sentrum”, skal sikre bevaring av enkeltbygg også utenfor hensynssonene.  
 
Nyere bygninger i en hensynssone, som strider mot områdets karakter, skal ikke være førende for nye prosjekter. 
Områdene B1-B7 har ulike kvaliteter. Dette har gitt grunnlag for forskjellige bestemmelser. 
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Bestemmelsene til hensynssonene går foran de generelle bestemmelsene. Der forhold ikke er nevnt, skal de 
generelle gjelde, så sant disse ikke bryter med områdets karakter.  

3.2.1 ”Hagebyen” B1 
Området har gatestruktur fra perioden 1815 til 1907 og flere 
eldre, bevaringsverdige hus. Området er sammensatt og har 
blokkbebyggelse som bryter med områdets historiske 
karakter. Området representerer likevel en kvalitet og er et 
positivt bomiljø som er viktig å bevare. ”Hagebyen” er en 
identitet for Horten sentrum. Fortetting skal kun skje på strøkets premisser.  Bestemmelsene har til hensikt å 
bevare småhuskarakteren, grønne hager og bebyggelsesstrukturen. Fortetting med blokker og konsentrert 
bebyggelse er derfor ikke prioritert / ønsket. Nye tiltak skal i hovedsak definere gatene i dette området, slik de 
eldre husene gjør. Bygninger skal settes i gatelivet og gjerder eller hekk skal følge opp strukturen der det 
mangler bygg mot gate. Det skal ikke tillates parkering på tvers på tomtenes forside, mot gaten og foran 
husene. Gateparkering kan være en god løsning for å gi plass til hager i dette miljøet. 
 
 

 

3.2.2  ”Småhuskvartalet Apotekergata - Skippergata” B2 og HS16 
Området har i dag en svært høy utnyttelse, opp mot 50 % BYA. Dette videreføres i planbestemmelsene. Den 
indre delen av kvartalet består av nyere hus, mens de eldste ligger mot gatene.  
 
Dette området representerer den tette, historiske byen, i kontrast til den mer urbane bykjernen. Dette er søkt 
ivaretatt i planbestemmelsene.  
Mot Apotekergata og Teatergata åpner planen for smånæring og butikker i byggene langs gata (HS16). Dette 
vil på sikt kunne virke positivt på aktiviteten i Apotekergata og styrke den som bygate ned til Gjestehavna. Deler 
av gaterommet kan med fordel da brukes til salg, kafé, utstilling etc. 
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3.2.3  ”Småhusområdet i overgangen til Lystlunden” B3  
Denne planen har valgt å legge en hensynssone på området mot parken. Dette 
området har et sammensatt bygningsmiljø. Området har en verdi som en 
overgangssone mellom parken og den urbane tyngre sentrumsbebyggelsen. 
Hensikten er å videreføre området med grønne hager og uten blokker. Det vil i 
byggesaker derfor være sentralt å sikre hagepreget her. Asfalt og flateparkering 
på tomtene skaper et lite hyggelig miljø. BYA er satt til maksimalt 40 % BYA og 
tradisjonell blokkbebyggelse er ikke tillatt. 2-4 mannsboliger, byvillaer ol kan være 
gode løsninger for området. Mot parken er det regulert en sone på 2 meter til 
boligformål. Det bør tillates en privat hagesone mot parken, der byggene ligger i 
grensen til parken. Dette vil lette vedlikeholdet og forhindre at overgangssonen 
blir forsøplet. Gjerder eller hekk bør settes opp mot parken etter nærmere avtale. 
 

3.2.4 ”Storgata og torget” B4 
Hensynssonen B4 dekker Storgata og 
torget og bygningene som ligger til 
disse byrommene. Det er spesielt 
gatemiljøet som skal i varetas.  
Storgata representerer en viktig del av 
byens identitet. Detaljrik og variert 
arkitektur og med mange mindre 
forretninger, Det er kvaliteter man ikke 
så lett kan gjenskape i dag. Det jobbes 
på flere hold for at Storgata skal få nytt 
liv som kulturgate, med kaféer og 
utesteder.  
Bestemmelsene har til hensikt å 
framheve gatas historiske karakter som 
handelsgate, dvs. bygningenes 
vertikale proporsjoner og åpne fasader 
i 1.etg.  De historiske tomteparsellene 
var små og opptil 4-5 bygg pr kvartal. 
Det ga mange smale bygg med butikker ut mot gata. Dette preget 
forsvinner når en bygger et stort kompleks som dekker et helt kvartal. 
Som følge av dette, setter bestemmelsene begrensninger på hvor stor 
del av fasaden innenfor et kvartal som kan ha maks gesimshøyde.  
Bygningene skal ha utadrettede fasader og aktivitetsfremmende 
virksomhet i 1 etasje. 
 
I den senere tid har det vært flere gode eksempler på arkitektur som 
bryter opp store bygg i visuelt, flere enheter. Det kan gi mer harmoniske 
løsninger i en gate som Storgata. Storgata skal tilrettelegges for byliv og 
folk på gateplanet ved omforming gategulvet til Shared space. 
Byggenes fasader må invitere til bruk og aktivitet. 
 
Høydene/ gesimsen på bygg i et kvartal skal helst variere. Det vil styrke det vertikale. Det legges opp til maks 5 
(6) etasjer i planen. Her må saksbehandler vise skjønn og vurdere riktig høyde i sammenheng med nabobygg 
og sol. Storgata inneholder også villabebyggelse i 2 etasjer. 
Gårdsrom kan med fordel innlemmes som offentlig rom. Metodistkirkens bakgård som har åpent for kafé -
gjester, er et eksempel til etterfølgelse.  
 

"Shared space" 
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3.3 Mobilitet 
Fra Mål og strategier:  
• Gehls Bystrategi for Horten sentrum (DEL2) 
• Grønn mobilitet i sentrum, (se vedlegg) 
Ref. Trafikkanalyse for Horten sentrum 2014, Rambøll  
 

Horten ligger sentralt i Oslofjorden, men det er ikke alltid så lett å komme hit uten bil. Bedre korresponderende 
bussruter mellom sentrum og til tog—fly(Torp) er et behov. 

3.3.1 Vegnett 
Hovedgatestrukturen i sentrum beholdes. 
Strandpromenaden fra rv 19 via havna, 
Lystlunden, Ollebakken og opp til Torggata 
forblir hovedgata rundt sentrumskjernen.  
  
RV19 tar unna det meste av ferjetrafikken og 
fungerer godt.  ”Nordoverveien” ligger inne 
som en framtidig mulighet.   
Ny Rv 19 kan være en grunn til at 
sentrumstrafikken er redusert siden 2007. 
Særlig er trafikken i Storgata redusert 
betraktelig fra hele 10300 til 5700 ÅDT.  
Det gir grunnlag for andre trafikkløsninger i 
denne gata, og at det ikke er noen grunn til 
å stenge Oregata, som ble diskutert i forrige 
sentrumsplan 2007. Trafikkbelastningen i 
Torggata er betraktelig redusert siden 2007, 
fra ca. 8000 i ÅDT til 5200.  
Kjøremønsteret er endret. Flere bruker 
Strandpromenaden til sentrum og færre 
kjører inn via Storgata og Torgata. Trafikken i 
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Strandpromenaden har økt fra 5000 til 8500 ÅDT. 
Endringene i kjøremønster gir runnlag til å revurdere tiltak foreslått i 2007.  
 
Ny Oslofjordkryssing 
I februar 2015 forelå en konseptvalgsutredning 
(KVU) for ny Oslofjordkryssing.  Den har sett på 
4 alternative løsninger og anbefaler løsning 
med kryssing av fjorden ved Horten – Moss. 
Dette kan være en tunnel eller en broløsning. 
Statens vegvesen anbefaler at begge 
alternativene utredes videre. 
Kommunestyrene i Horten og Moss er i 
hovedsak negative til innstillingen. Moss ønsker 
Hurum-alternativet primært og Horten tar 
mange forbehold i sin innstilling for en videre 
utredning. Fylkes mannen og 
Fylkeskommunen er positiv til en Horten-Moss løsning og støtter videre utredning av alternativer som framlagt. 
 
Konsekvensene for Horten er flere. Bl.a. vil det gi den korteste veien til Oslo for deler av Vestfold. Kontakten over 
fjorden antas å gi flere arbeidsplasser og innbyggervekst i Horten.  Trafikkbildet i sentrum vil endre seg hvis ferga 
forsvinner. Det er uvisst hvor en eventuell ilandføring vil komme og hvordan tilknytningen er tenkt i forhold til 
Horten sentrum.  Illustrasjonen viser en visualisert løsning av en bro som dukker ned under bakken på en kunstig 
øy på Hortenskrakken. Den andre løsningen er en tunell under fjorden, som kommer opp ved Skoppum.  Av- og 
påkjøring til bro/ eller tunell vil kreve arealer i sentrum.  
 

3.3.2 Gatestrukturer og siktlinjer i sentrum 
 
Fra Mål og strategier og referanser 

• Bevare hagebyens og strøkenes egenart 
• Byanalyse for Sjøfront Øst 
• Temakart: Datering av gateløp. Kap.15.4 

 
 

 
Ved tiltak i sentrum er det en kvalitet å sikre byens gatenett med siktlinjer mot sjøen. Generelt bør en være 
varsom med å stenge eksisterende gatestrukturer. Historiske forbindelseslinjer og gater er en del av identiteten til 
byen. Ferjebakken og Bekkegata - Oregata foreslås i planen åpnet for gange/ sykkel dersom ny regulering 
fremmes. 
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3.3.3 Gange og sykling 
 
Fra Mål & strategier og referanser 
• Gehls Bystrategi 
• Trafikkanalyse for Horten sentrum 2014. 
• Grønn mobilitet i sentrum 
• Temakart: Grønnstruktur og prioriterte 

gangforbindelser. Kap.15. 
 
En levende og moderne by trenger flere gående og syklende. Planen legger til grunn satsing på ”Grønn 
mobilitet” som betyr å prioritere gående foran sykkel, kollektiv, bil, osv. 
 
I et bysentrum må alle trafikanter ta hensyn og ingen, ei heller syklister skal ha særegne rettigheter. Ved 
planlegging av gater og byrom bør dette være en styrende holdning.  
 
I et folkehelseperspektiv er det viktig å tilrettelegge for hverdagsmosjon, det vil si at 
flere går og sykler for å utføre daglig gjøremål, komme seg til skolen, til arbeid eller 
rundt i nærmiljøet.  Andelen syklende og gående har gått ned i Horten siden 2007 og 
det er en god grunn til å øke fokuset. Horten som en samlet by og liten kommune ligger 
godt til rette for sykling og gange. Horten har en vedtatt ”Hovedplan for sykkeltrafikk i 
Horten”. Den viser prioriterte sykkelruter. Strandpromenaden vil innen 2015 ha tosidig 
sykkelfelt i veibanen. I løpet av 2016 vil sykkelveien på den gamle jernbanelinja sørover 
stå ferdig. En lokal sykkelrute ligger inne for i Storgata - Oregata. Tiltak for syklende i de 
sentrale bygatene må avveies gjennom en helhetlig løsning og omforming av 
bygatene.  
 
Tiltak i planen 
Sentrumsplanen skal bidra til å gjøre det mer attraktivt å gå, med mål om at flere skal gå mer. Planen foreslår å 
styrke gående og barn ved å etablere og merke et gangnett mellom lek, rekreasjon og sentrum. I sentrum av 
byen må biler og transportsyklister ta hensyn til gående og by-syklister. 
 
De prioriterte gangforbindelsene er vist på temakart ”Grønnstruktur og prioriterte gangforbindelser” vedlagt i 
denne beskrivelsen kap.15. Det prioriterte gangnettet binder sentrum sammen med leke- og 
rekreasjonsområder og videre sammen med de større grønne områdene som Hortenskogen, Brårudåsen og 
strandsonen på KJV og Indre havneby. 
Estetisk veileder, august 2015, sier noe om hvordan merkingen skal være.  Tiltak som ligger ved en prioritert veg 
for gange, skal bidra til og etablere og styrke disse og gjøre gange tryggest mulig. Tiltaket er inkludert i 
handlingsplanen. 
 
Planen foreslår at Oregata prioriteres for sykling. Dette blir viktig i forbindelse 
med ny videregående skole.  
 
Gjennom Lystlunden blir det viktig å utvikle gangveiene til også å bli 
attraktive lokale sykkelruter til ny videregående skole. Hovedgangveien er 4-
5 m bred og kan deles opp slik at sykling kan foregå på en del av den 
asfalterte gaten. 
 
Planen setter krav til sykkelparkering ved nye tiltak. Omfanget er satt som 
retningslinje. Dette fordi man har sett at ved store prosjekter blir selv et 
relativt lavt sykkelparkeringskrav for arealkrevende. Her må saksbehandler utvise skjønn ut fra formål og behov 
for det enkelte tiltaket. Fleksible løsninger og fellesanlegg vil redusere behovet. Mindre butikker i sentrum kan 
tillates å løse sitt krav i det offentlige rom etter avtale med kommunen. 
Ved større boligprosjekter eller bygg med mange arbeidsplasser bør det prioriteres et låsbart bur for 
sykkelparkering. Det kan også innpasses i et p-hus.  
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3.3.4 Bussterminal og kollektiv 
Kollektivdekningen til Horten er god, særlig mellom Horten og Tønsberg. Det er derimot ikke korresponderende 
busser mellom Skoppum stasjon og Horten dette gjelder særlig nordgående tog og tog fra Torp. Nattbusser fra 
sentrum er også et behov. Skal byen bli mer levende og trekke folk og studenter må det bli mulig å komme 
både til og fra byen. Ved videre utvikling av Horten i nord med skole, Karljohansvern og Indre havneby, må 
kollektivrutene inkludere dette området i framtiden.  
 
Bussterminalen ligger i dag sentralt mellom Rådhuset og Sjøsiden kjøpesenter. Bussterminalen er et aktivum i 
forhold til menneskers bevegelser. Dagens plassering er bra i forhold til arbeidsplasser og sentralitet.  
 
Bussterminal er et viktig virkemiddel til å fremme byliv og handel.  
I dag er flesteparten av parkeringsplassene og busstasjonen lokalisert i nedre bydel. Dette er en utfordring for 
handelen i det historiske sentrum Storgata og Torget.   
Ut fra et bylivsperspektiv ville en flytting av bussterminalen til f eks torget, sannsynligvis bedret handelen i øvre 
sentrum. Folk ville uansett sildre ned mot kjøpesentrene, men på veien ville de imidlertid handle også andre 
steder. Hvis folk måtte bevege seg litt mer, ville det gi mer byliv. 
 
Flytting av bussterminalen til nedre bydel vurderes å ha motsatt effekt. Øvre bydel vil i enda større grad slite 
med kundegrunnlaget. Uavhengig av plassering av bussterminalen, vil en positiv effekt av å flytte den være at 
trafikkarealet kunne frigis til et hyggelig byrom ved inngangen mellom Rådhuset og Sjøsiden. Det er også en del 
signaler på at folk opplever det utrygt at bussene krysser gågata.   
 
Tiltak i planen 
I arbeidet med sentrumsplanen har det ikke vært utredet annen plassering av bussterminalen. I planarbeidets 
siste fase, kom det et innspill fra Sektor Eiendom, eier av Sjøsiden, som foreslår bl.a. å flytte bussterminal til 
Strandpromenaden knyttet til en foreslått utvidelse av Sjøsiden Kjøpesenter. Innspillet er presenter i kap. 7.1.2. 
 
 

 
 

3.3.5 Parkering 
 
Fra Mål & strategier for sentrumsutviklingen: 
• Grønn mobilitet i sentrum 
• Satse på felles parkeringsanlegg / frikjøp av parkering  
• Min. - maks krav på parkering  
Registreringskart: Parkeringsplasser 
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Prinsippet om Grønn mobilitet i byplanleggingen fordrer at kommunen tenker mer restriktivt i forhold til 
etablering av parkeringsplasser og hvordan og hvor de etableres: http://www.futurebuilt.no/Vi-lanserer-
veileder-for-gronn-mobilitet. Parkeringspolitikk er et av flere virkemidler for å redusere økningen i bilbruk og 
klimagassutslipp. 
 
Parkering tar opp store arealer i sentrum og i alt 
er det 1388 p-plasser som er offentlig 
tilgjengelige. Det er flest p-plasser i nedre del 
av sentrum. At folk går mer og beveger seg 
igjennom sentrum er positivt for handel, byliv- 
og for folkehelse. Kommunen skal legge til rette 
for redusert privatbilisme, jfr. Statlig 
planretningslinje for Bolig, areal- og 
transportplanlegging og RPBA.  
 
Parkeringskravet i dagens planverk har i 
mange tilfeller vært vanskelig å løse i 
forbindelse med boligprosjekter i sentrum. 
Parkeringskravet oppleves for strengt og lite 
fleksibelt i forhold til behov.  
 
Parkeringshus er arealeffektivt og kan frigjøre 
verdifullt sentrumsareal til annen bruk. Ved å 
bebygge parkeringsplasser i sentrum vil byen framstå som mer helhetlig og kunne bosette flere folk. Særlig i 
Langgata og i nedre bydel er p-arealene dominerende og bidrar til at byen framstår som lite positiv.  
 
Tiltak i planen 
Kravet til parkering er differensiert i forhold til soner. I sentrum er kravet lavest. Her er arealene knappe og det er 
gåavstand til buss og nødvendige tjenester. Planen har lagt til grunn et generelt min. – maks. krav til parkering. 
For kontor / næring i sentrum er det kun maksimums krav. Arbeidsreisende er den gruppen som det er mest 
ønskelig å få til å reise kollektivt og Horten har et godt busstilbud. Jfr Planbestemmelser § 1.5.6  
 
Lokalisering av arbeidsplasser i sentrum og nær kollektivakser vil bidra til at parkeringsbehovet reduseres. 
 
Planen tillater å løse parkering utenfor egen tomt og frikjøp av parkering. Parkering i sentrum skal fortrinnsvis skje 
under terreng, alternativt samles i felles parkeringshus. Mot gate skal det være aktive fasader. Det er ikke tillat å 
etablere nye store markparkeringsplasser i sone 1. Planen sikrer parkering med e-lading og HC- plasser i 
forbindelse med alle nyetableringer. HC- plasser skal prioriteres.  
Handlingsplanen foreslår at det utarbeides en parkeringsstrategi med revisjon av parkeringsnormene, som 
følger opp målene i planen.  
  

http://www.futurebuilt.no/Vi-lanserer-veileder-for-gronn-mobilitet
http://www.futurebuilt.no/Vi-lanserer-veileder-for-gronn-mobilitet
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3.4 Bygatene  
Mål & strategier for sentrumsutviklingen: 

- Gehls Bystrategi for Horten sentrum(s.50 -51, 66-67.) 
- Trafikkanalyse for Horten sentrum, 2014  
-  

”I byer er gater mer enn veier.” 
Horten ønsker mer liv i sentrum. Da er det viktig å tenke på 
bygatene som noe annet en veier. Folk og syklister skal 
prioriteres, uten at bilene fortrenges. Trafikk og biler er ikke en 
trussel hvis hastigheten er lav. Når kjørebanen blir smalere, blir 
det mer plass til aktiviteter, salg og folk.  
Utforming av de ulike gatene er videre kort referert fra bl.a. 
Trafikkanalysen (Rambøll), se vedlegg. I Handlingsplanen, del 
4, er prioriterte tiltak nærmere beskrevet. 
 
Storgata, Hortens ”Kulturgate” - skal fremme handel, næring, 
kafé - og restauranter. Trafikken er redusert vesentlig siden 2007 
og gata kan med fordel omformes om slik at den kan invitere til 
mer bruk som sosial gate. Det er ønsket en «shared space» 
løsning mellom torget og kulturkvartalet. Det betyr at biler 
kjører på myke trafikanters premisser og at gategulvet omdisponeres arealbruksmessig. Ref. også Gehls 

Bystrategi for Horten, fra s 47. 
 
Strandpromenaden oppleves som en barriere og har i dag en utforming som ikke innbyr til opphold og 
opplevelse, både på grunn av utformingen og farten denne veien har. Trafikken har som nevnt, økt fra ca 5000 
til over 8000 ÅDT siden 2007. For å knytte Gjestehavna til sentrum, er det viktig å etablere Strandpromenaden 
som en bygate med lavere hastighet. I løpet av 2015 skal doble sykkelfelt, bedre fotgjengerovergang og trær 
langs Strandpromenaden etableres. Det er et samarbeidsprosjekt mellom kommunen og vegvesenet / 
fylkeskommunen. 
 
Tiltak i planen 
Plankartet har avmerket del av Storgata og Strandpromenaden som miljøgater Mg1 og Mg2. Miljøgatene er 
viktig utviklingsprosjekter i sentrum og de to gatene må behandles ulikt da utfordringene er forskjellige. Se 
Vedlegg Trafikkanalysen til Rambøll og Gehls Bystrategi s.50 -51og 66-67. 
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3.5 Grønnstruktur, leke- og uteoppholdsarealer 
Fra Mål & strategier til sentrumsutviklingen 
• Stimulere til flere sentrumsboliger  
• Felles lekeområder  
Ref. Temakart: Grønnstruktur og prioriterte gangforbindelser og Lekeplasser / dekningsfelt. Ref kap 15 
Ref. Gehls Bystrategi  
 
Det er viktig at byens grønne preg og gode rekreasjonsområder i varetas. Gangnett mellom 
rekreasjonsområdene og sentrum skal sikres og etableres. Strandkanten skal i størst mulig grad være allment 
tilgjengelig og i nye prosjekter må sjøfronten gis en høy kvalitetsmessig utforming. Det er laget et temakart for 
grønnstruktur med prioriterte gangforbindelser for sentrum med grønnstruktur. 
 
Et av målene med sentrumsplanen er å gjøre det enklere å bygge boliger i sentrum. Særlig i det etablerte 
bysentrum er det vanskelig å få til ombygging av bygårder og lignende pga krav til lekeplass, parkering og 
felles uteoppholdsarealer. I dag leker ikke de minste barn alene ute, selv nær byboliger vil de fleste følge med 
sine barn.  Det vil derfor tjene både private og byen å kunne tilby private å bidra til opparbeidelse av felles 
lekeplasser, framfor lekeareal på egen eiendom. Byrommene trenger opprustning og liv for å framstå som 
attraktive og det krever ressurser. Planen har lagt til rette for en slik mulighet. 
 
Særlig i sentrum der det er trangt i gårdsrommene, kan det være en god løsning at offentlig uteareal, park eller 
lekeareal i nærheten rustes opp som en kompensasjon også for manglende uteplass på egen tomt. Felles 
uteoppholdsarealer (MUA) bør vurderes frikjøpt fra krav om opparbeidelse på egen tomt, på linje med 
lekeplasskrav der dette kan vurderes frikjøpt ved inngåelse av en utbyggingsavtale. 
 
Tiltak i planen 
Det stilles krav om lekeplasser og felles MUA i bestemmelsene til sentrumsplanen. Det åpnes for at kravene kan 
løses utenfor egen tomt dersom utbygger ønsker det, men innenfor en radius av ca 250 m. Nær- og 
kvartalslekeplass kan løses samlet. Gjennom videre utbyggingsavtaler kan kommunen tilby frikjøp fra 
lekeplasskrav mot et beløp som går til en felles lekeplass i sentrum. Jfr. Handlingsplanen. 
 
Det er fem registrerte opparbeidete lekeplasser i sentrum, ref. Temakart kap. 15. I tillegg er det to planlagte 
lekeområder i Indre havneby inkl strandsonen.  To ny lekeplasser som må etableres for å få en dekning for ca 
alle boliger i sentrum innen en radius på 250 m. De to nye foreslås etablert i sentrum: Torget / Apotekergata og 
ved Brårud gård.  
 
I de store utviklingsområdene som HS1-HS6 skal det utvikles egne grønne lunger til bruk og aktivitet for alle. 
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4 Byromstiltak 

• Ref. Bystrategi for Horten sentrum, Gehl 
• Ref. Trafikkanalyse for Horten sentrum, Rambøll 
• Ref. Revidert estetisk veileder 2015 
 
Sentrumsplanen fra 2007 hadde fokus på byens rom og behov for opp gradering av disse: 
 ”For å styrke byens og stedenes stolthet, egenart og attraktivitet bør offentlige rom rehabiliteres, utsmykkes og 
settes i stand. Byrommene bør utvikles til uformelle møtesteder som frister til opphold, sosialt samvær og til å 
bevege seg til fots og på sykkel når en skal gjøre ærend eller er på veg til jobb eller skole. Det bør også sikres en 
god forvaltning av disse felles verdiene, fra renhold og reparasjoner til fornyelser både av bruk og utseende.” 
 
Denne planen følger opp med videre konkretisering av tiltak i byrommene. Det krever arbeid over tid og er 
ressurskrevende. Gehls bystrategi er en retningsgivende plan for de mest sentrale byrommene og gater, hvor 
hvert byrom er beskrevet med identitet og prinsipper for løsninger.   
 
”Bystrategi for Horten sentrum med fokus på byens liv og rom” (Gehls bystrategi), er gjennom bestemmelsene 
gjort retningsgivende. Planen skal betraktes som en fullverdig del av sentrumsplanen.  Tiltak og planer i 
byrommene i sentrum skal følge opp bystrategien. 
 
Gehl s 4 hovedstrategier for sentrum:  
• Mer av Horten i Horten sentrum! 
• Tilgjengelige herligheter! (kvaliteter) 
• En lystfull og lekende by! 
• Horten- for alle av alle! 
Disse følges igjen opp av en rekke fokusområder. 
Strategiene og innsatsområdene er implementert og 
konkretisert i de enkelte byrommene beskrevet og 
illustrert. 
 
Følgende byrom er spesielt utdypet i bystrategien s. 45-
71: 
• Storgata ”Kulturgata” 
• Apotekergata ”Den varierte opplevelsen”. 
• Torget ”Hele Hortens showroom”. 
• Kulturkvartalet 37 /1000 års plassen ”Konstant 

temporært”. 
• Gjestehavnområdet / Strandpromenaden ” 

Folket til vannet”. 
• Lystlunden - ”Byens grønne hjerte”. 
 
I tillegg foreslår bystrategien tiltak for å redusere 
barrierevirkningen av gatene rundt sentrumskjernen. 
Tiltak kan være bl.a. å beplante og fremheve 
sidegatene inn mot Apotekergata, slik at de inviterer 
til bruk og gange. Fjerne ”trafikk griser” og lignende. 
 
Estetisk veileder for Horten sentrum 
Gehls Bystrategi erstatter i hovedsak ”Estetisk veileder 
for Horten sentrum, 2009”.  Ny estetisk veileder er 
utarbeidet i høringsperioden til 2. gangsbhandling.  
 
Kultur og kunst er en anbefalt prioritert faktorer i 
byutvikling i Horten. Horten har et aktivt kulturliv innen flere felt. Som en by i utvikling, med ikke alltid hele 
strukturer, kan vegger og gavler få nytt liv gjennom f. eks. street art og veggmalerier. Møbler i byen kan være 
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sittbare kunstverk, og belysning er mer enn armaturer. Ved kunstnerisk utsmykning kan praktiske funksjoner også 
få en kunstnerisk/estetisk utforming.  

5 Innspill til sentrumsplanen 

Det er fem innspill til sentrumsplanen. Innspillene er behandlet i en felles konsekvensvurdering med 
kommuneplanes arealdel. To av innspillene er ikke tatt inn i planen: 
 
• Linden park AS som ønsker at arealene syd og øst for Linden Park skal endres fra havn og friområde til 

sentrumsformål. Planen ønsker å styrke sentrum ved å konsentrere handel og forretninger i sone 1. Det 
anbefales ikke å tilrettelegge for handel og sentrumsformål sør for Linden Park, før en overordnet helhetlig 
plan av sjøfronten foreligger. 

• Smidt Scancoil ønsker havneformål endret til forretning og trevarehandel på sin eiendom i stålhavna. 
Planen ønske å se på en helhetlig plan for sjøfronten. Det vil derfor være uheldig å åpne for plasskrevende 
varer her nå. 

 
Følgende er innspill er behandlet i planen: 
• ”Ørnhuset” er i dagens plan regulert til tjenesteyting / barnehage. Her åpnes det for ønsket om å endre 

formål til næring/ kontor og tjenesteyting. Dette fordi barnehagen nedlegges og man ønsker å bruke 
bygget til andre formål. Det er ikke åpnet for boliger her. Det er inntatt i bestemmelser og kart. 

• ”Utvidelse av Sjøsiden kjøpesenter” er et innspill fra Sektor Eiendom om utvidelse av Sjøsiden med et bygg i 
gjestehavna. Det er på ca 7000 m2 og kan inneholde restaurant, buss/ taxi stasjon, boliger og helsesenter i 
tillegg til ca 3000m2 shoppingareal i 2 etg. Innspillet presenteres og diskuteres under utviklingsområdet 
”Gjestehavna”, HS3. Kap 6.1.2 i planbeskrivelsen, DEL3.  Innspillet vil utløse krav om ny reguleringsplan og 
det settes krav om handelsanalyse. Innspillet er ikke inntatt, men det anbefales å gå i videre dialog med 
Sektor Eiendom.  

• Innspill til et boligprosjekt i Hallings gate hvor det ønskes en høyere utnyttelse enn dagens plan tillater. 
Planen åpner for en økning av byggehøyder på boligene her. Innspillet er diskutert under kapittel 6.2.3 
Hallinggate, HS13 i planbeskrivelsen.   

6 Forklaring til sjøfront østområdet(HS) 

Dette kapittelet tar for seg de viktigste utviklingsområdene og forklarer hensikten. Noen av områdene er også 
beskrevet i bakgrunnsrapporter f eks i Trafikkanalyse, Sjøfront Øst og i Mål- og strategidokumentet.  

 
Mulighetene er mange med den unike sjøfronten i Horten sentrum. Hvordan kan vi bygge med identitet? Ill. Dyrvik arkitekter. 
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6.1 Sjøfront øst (HS1- HS6,HS15) 
Ref Mål & strategier 
Trinnvis utvikling av sjønære områder 
• Styrke mål om et konsentrert og levende sentrum  
• Gjestehavna prioriteres  
• Utvikle og fortette ”grå” områder  
• Vektlegge menneskelig skala og opplevelse i ”øyehøyde” 
• Småbyurbanitet 
 
Generelt for området 
Området strekker seg fra Fyllinga i nord til Linden Park i sør og 
benyttes i dag til industri, næring, havneformål og 
trafikkareal primært. Gjestehavna har restauranter og 
gjestehavn for småbåter. 
 
Rambøll as har utarbeidet en analyse av ulike senarioer for 
utvikling av området ”Sjøfront øst”/ Ytre havn. Se eget 
vedlegg. Det er noen viktige premisser som må avklares før 
kommunen kan planlegge bruk av området nord og syd for 
Gjestehavna: 

1. Havnespørsmålet  
2. Ny Oslofjordkryssing  
3. Antall ferjeanløp i kort og langt perspektiv. 

 
Premisser, bruk og rammer skal avklares strategisk i en 
helhetlig plan, før en reguleringsplanprosess igangsettes. 
Avklaringene kan gjøres gjennom et program eller 
veiledende plan som vedtas av kommunen. Det anbefales 
bruk av parallelle oppdrag for idé – planer for området. 
Sentrum er definert som avvikssone for støy.  Dette kan gi 
muligheter for å tilrettelegge for også boliger. Det stilles i så 
fall krav om avbøtende tiltak, jfr. planbestemmelser.  
Det helt sentralt at standsonen i hele sjøfront øst, skal opparbeides som friområde og tilrettelegges for bruk med 
kyststi.  
 
Forklaring til planen  
Området er delt opp i syv delfelt: HS1-HS6 og HS15. For HS1, HS5 og HS6 stilles det krav til overordnede 
avklaringer i form av et program eller veiledende plan for hele sjøfronten(Hs1-HS6, HS15), før områdene HS1 og 
HS5 kan områdereguleres.  
Bestemmelsene har forsøkt inkludert politiske signaler om en ønsket helhetlig konseptplan, så vel som en viss 
grad av fleksibilitet gis området rundt Gjestehavna.  Felt HS2 og HS4 som ligger på hver side av Gjestehavna kan 
detaljreguleres sammen med Gjestehavna. HS6 er ikke avhengig av havneavklaringer for utvikling, men en 
trinnvis prioritering av rekkefølge på feltene, formål og områdets struktur/ typologi, anbefales avklart helhetlig. 
Generelt anbefales det å legge føringer for varierte høyder og ikke kun sette en maks høyde for et område. Se 
kap. 3.1.7. 
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Anbefalinger for videre prosess og trinnvis transformasjon  
Som tidligere nevnt, må de overordnede avklaringene av premissgivende faktorer som havn og ferje lande før 
det har noen hensikt å konkretisere områdets bruk. Avklaringene kan gjøres gjennom et utvidet ”planprogram” 
eller veiledende plan som vedtas av kommunen. Det anbefales ikke oppstart av konkret planlegging, før 
overnevnte avklaringer er gjort. (HS6 kan vurderes unntatt). Det beste for byen er: utvikling av Gjestehavna først, 
så nordover, og til slutt sørover.  
 
Administrasjonen anbefaler bruk av parallelle oppdrag fra min. 3 konsulentteam for hele eller deler av 
Sjøfronten. Det er viktig å få flere alternative løsninger for et så stort og viktig område. Erfaringen fra Indre 
havneby er at idéutvikling gjennom parallelle oppdrag var en god måte å sikre kvalitet og få fram ulike ideer 
på et tidlig tidspunkt i planarbeidet. Da kan en velge de beste løsningene fra flere.  
 
Videre om de enkelte delområdene: 

6.1.1 Gjestehavna (HS3, inkl. HS2 og HS4) 
 
Ref. Mål & strategier for sentrumsutviklingen, analyser Sjøfront Øst (Rambøll) 
Gehls bystrategi: s 64-67. Trafikkanalyse /Strandpromenaden 
 
Gjestehavna har i perioden 2007-2015 ikke fått startet opp den ønskede 
utviklingen som sentrumsplan fra 2007 la til grunn. Det foreligger en godkjent 
reguleringsplan for Gjestehavna, og det er planer for et nytt hotell her.  
Kvalitet, aktivitet, opplevelser, variasjon i byrom, arkitektur, bygningsmasse/ 
plassering, komposisjon i høyder er viktig for en god utvikling. Kysten må 
legges til rette for bruk og promenader. Det kan med fordel etableres en 
badeplass/ attraksjon, ytterst i Gjestehavna, ref Gehls Bystrategi. 
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Strandpromenaden 
Strandpromenaden oppleves som en barriere mot sentrum. Ved å omforme Strandpromenaden til miljøgate ” 
slow sone”, med lavere hastighet kan det gi endret opplevelse av tilknytningen til byen. I løpet av 2015 skal 
sykkelbane, flere og bredere overganger og beplantning være klart.  Se Gehls Bystrategi og kap. 4.3.1 Trafikk.  
 
Midlertidige tiltak 
Det vil fortsatt ta tid før Gjestehavna bebygges og det bør oppmuntres til flere midlertidige tiltak som kan trekke 
folk ned til sjøen. Etableringer på sommerhalvåret med flere små serveringstilbud, salgsboder og lignende vil 
være positivt for Gjestehavna. Færre bobiler og mer gress. 
 
Muligheter i planen gjennom bruk av HS2 og HS4 
”Sidearealer”, HS2 og HS4, kan gi mer fleksibilitet til utviklingen av Gjestehavna.  Bruk av sidearealet i nord, som 
Norsk stål disponerer, er avhengig av endrete driftsavtaler. Sidearealet sør for Gjestehavna, HS2, har flere eiere, 
men kan vurderes frigitt ved f eks makeskifte. Bruk av HS2 kan frigi arealer til utvikling, ved at veien til ferja flyttes 
til rundkjøringen lenger sør. HS2 kan løse parkering (P-hus) for gjestehavnområdet. Dersom veien fjernes kan HS3 
gi en annen bebyggelsesstruktur rundt Gjestehavna som kan bryte ned den stramme overgangen som ligger 
gjeldene reguleringsplan. 
 
Tiltak i planen 
Gjestehavna er i sentrumsplanen regulert til formål ”utviklingsområde” med åpning for en rekke formål. Planen 
setter krav til ny regulering ved ønske om vesentlige avvik fra gjeldene reguleringsplan. Eksisterende 
reguleringsplan gjelder til en eventuelt ny foreligger.  Det tillates handel med inntil 1000m2 BRA, med krav om 
handelsanalyse før etablering av forretning utover dette. Det gjøres for å sikre at konsekvensene av en større 
handelsetablering skal være kjente. Det vil forskyve aktiviteten i byen østover. 
Det er ikke satt areal- og høydebegrensninger i bestemmelsene. Det åpnes for vurdering i sammenheng med 
en eventuell ny reguleringsplan. Trafikk, parkering og varelevering bør skje fra Strandpromenaden og ikke fra 
øst.  
 

Dyrvik Arkitekter har laget denne illustrasjonen for en kystby. Arkitekturen er småskala og moderne men likevel 
også her illustrert med både saltak, kombinert med mer moderne bygg. Hvilken identitet og arkitektur skal 
sjøfronten i Horten ha? 
 
 
 
 

6.1.2 Innspill. Utvidelse av Sjøsiden i Gjestehavna 
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I januar 2015 fikk 
administrasjonen innspill fra 
Sektor eiendom med forslag til 
utvidelse av Sjøsiden 
kjøpesenter i Gjestehavna. 
Innspillet viser en mulig utvidelse 
av Sjøsiden med bro over 
Strandpromenaden.  Forslaget 
er en foreløpig skisse som kan 
bearbeides videre.  
 
Forslaget tar i bruk ca 3,3 daa 
tomt og integrering av 
”redningsmuseet” inne i 
bygget.  
Forslaget inneholder ulike 
utadvendte funksjoner på 
bakkeplanet med bl.a. kafé / 
restaurant, helsesenter, 
busstasjon og taxi. 
Bussterminalen tenkes flyttet fra 
Teatergata til 
Strandpromenaden å ha stopp under en sammenbindende bro over Strandpromenaden til Sjøsiden. 
 
2.etg består av ca 3000 m2 butikker som er knyttet til Sjøsiden med bro. I 
3.- 6. etg tenkes boliger med tilhørende utearealer på taket. En 
sammensatt bygningskropp som gir differensierte mindre byrom på 
bakkeplanet og et atrium i midten. Bygget er høyere enn Sjøsiden. 
Sektor Eiendom foreslår også endringer av Sjøsiden. Skissene viser 
forslag til et mindre dominerende vareinntak. Det gir sammen med å 
flytte bussterminalen, et mulig grønt, bilfritt byrom mellom Rådhuset og 
Sjøsiden.  
 
Faglig vurdering 
Innspillet til Sektor er interessant, ikke minst fordi det vil bringe utviklingen av Gjestehavnområdet videre og bidra 
til å aktivisere havneområdet. Også for båtfolket vil mer aktivitet og tilbud virke tiltrekkende. Sektor Eiendom 
uttaler at de er åpne for å diskutere planene og bearbeide konseptet sammen med kommunen.  
Det bør diskuteres om det er riktig for bylivet å koble sammen shoppingarealene i 2 etg med en bred bro, eller 
om volumet kunne vært lavere og heller bredt seg ut på bakkeplanet. Et annet spørsmål er om funksjonene 
som antydet gir nok aktivitet på bakkeplanet. En løsning hvor kommunikasjonen foregår hovedsakelig ute er 
ønskelig ut fra et bylivperspektiv. Høyden bør diskuteres, sammen med utfordringene med støy fra ferja og 

Arealoversikt: 
• 3,3 daa tomt 
• 3000m2 shopping 
• 1770 m2 boliger 
• 530 m2 helseforetak 
• 1250 m2 sirkulasjon 
• Utnyttelse ca 200-220 

% BRA 
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boligbygging.  
 
Tiltak er ikke i tråd med dagens regulering, slik at det vil utløse krav til ny plan. Kommuneplanen stiller krav om en 
handelsanalyse, som ser på konsekvenser av økt handelsvolum i nedre bydel. Konsekvenser for handelen i øvre 
bydel er viktig. Det anbefales videre å utrede konsekvenser før en eventuell flytting av bussene til nedre bydel. 
Innspillet er imidlertid ikke avhengig av at bussene flytter til Strandpromenaden. Et annet forslag er å flytte 
bussene til Torget / Storgata, som vil føre til mer bevegelse og byliv. Se også Kap 3.12.4 Bussterminal.  
 

6.1.3 Ferjekaia”HAC” (HS1 /HS2, HS15)  
 
 Illustrasjonene til høyre viser 
eiendomsforholdene i Ytre 
havn. Det som er farget rødt og 
blått eies i av kommunen og 
Horten Havn.  Gult og grønt 
eies av ROM Eiendom og 
Jernbaneverket. Linden Park er 
merket lilla og eies av Linden 
Park AS. Planen regulerer 
området HS1 og HS2 til 
utviklingsformål, med krav om 
en overordnet helhetlig 
avklaring av området fra 
Linden til og med Fyllinga. 
HS1skal områdereguleres. HS1 
kan reguleres sammen med 
HS2. Det er ikke krav om 
områderegulering for HS2, 
isolert sett. 
 
Planen åpner for en rekke formål i HS1 inklusive havnedrift. Det tenkes at premisser, bruk og formål avklares 
strategisk på et overordner plan, før en reguleringsplanprosess igangsettes. Som tidligere nevnt er det mange 
forhold som er uavklarte både i forhold til Oslofjordforbindelse, ferje- og havnedrift. Det kan være at deler av 
områdene kan åpnes for utvikling, mens andre trenger mer tid.  

 
Illustrasjon av et tidligere innspill på området. Det er viktig å tenke skala og identitet. Med en lavvekst vil utviklingen ta tid. Å 
sikre rekreasjonsområder for framtidig nye bomiljøer i sentrum er viktig. Bystrand, bad, park, kyststi og blågrønne verdier kan gi 
Horten et nytt ansikt mot øst. Området kan’ trenge en katalysator: en etablering som starter en positivspiral. Det kan være 
flere muligheter fra en teknologibasert bedrift til et ”kultur- og opplevelsessenter” eller landets største og beste skatearena..? 
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6.1.4 Stålhavna (HS5,HS4) 
Området består primært av godshavn med dypvannskai og stålrelatert virksomheter. Hero Eiendom eier et 
mindre areal, resten eies av Horten Havn. Området er et potensielt viktig 
framtidig byutviklingsområde. Før utviklingen kan planlegges må videre 
perspektiver og drift av gods- og stålhavn avklares.  
Kommunen har et vedtak om videre drift til 2026, med oppstart planlegging fra 
2019.  
Flere ulike senarioer for framtidig byutvikling er drøftet i DEL 1 Mål – og 
strategier, basert på bl.a. rapporten ”Byutviklingsanalyse Sjøfront øst ” av 
Rambøll. Som tidligere nevnt bør den langsiktige utviklingsretningen til Horten, 
helst først gå nordover. I det perspektivet ligger stålhavn - området godt til 
rette for utvikling. Kommunen ønsker å vurdere framtidig bruk i et helhetlig 
perspektiv som inkluderer hele kyststripa fra Linden til Fyllinga.  
 
Tiltak i planen 
Planen regulerer området HS5 og HS4 til utviklingsformål, med krav om en 
overordnet helhetlig avklaring av området Linden til Fyllinga. HS5 skal 
områdereguleres. HS4 kan reguleres sammen med HS5, alene eller sammen 
med Gjestehavna (HS3). Det er ikke krav om områderegulering for HS2 isolert sett. Planen åpner for en rekke 
formål inklusive havnedrift. Gehl med flere anbefaler at Lystlunden skal strekke seg over veien til sjøen. 
 

6.1.5 Kanalområdet v. Rema 1000 (HS6) 
De største grunneierne på området er Lystlunden AS og Oswo Eiendom. Dette området er i gjeldende plan 
avsatt til næring. Rema 1000 ligger sentralt plassert i syd. Planen åpner for flere formål, inkludert boliger. 
Området ligger flott til ved sentrum, kanalen og Hortenskogen. Før regulering skal området vurderes i en 
helhetlig sammenheng med HS1-HS5. HS6¹ i nord skal kunne benyttes til parkering for idrett og videregående 
skole, uten krav om regulering. Området bør utvikles med en middels til høy utnyttelse, og passer godt til tett/lav 
bebyggelse med ”hagebypreg” og med ”byvillaer” i 3 til 4 et. Ref. bildet fra Västra Hamnen, Malmö under. Det 
bør stilles krav om en veiledende plan for grønne og grå arealer før detaljregulering av enkelttomter. Området 
er ikke avhengig av avklaring rundt havnedrift og ferje. 
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7 Andre utviklingsområder i sentrum  

7.1 Bekkegata (HS8) 
Tomten eies av fylkeskommunen og vil bli frigjort for utvikling når ny 
videregående skole står ferdig i Lystlunden. Den grenser til 
kirkegården i nord og til Bekkegata og Oregata. Tomten er et 
knutepunkt i byplanen og er viktig av flere grunner. Dette er et 
historisk veidele i Horten by. Ollebakken er en av de eldste gatene i 
Horten sammen med Storgata. (”Lilla” på illustrasjonen nederst) 
Ollebakken gikk tidligere langs kirkegården til Karljohansvern (KJV), 
men er stengt i dag. Kapellet har en markert beplantet akse sydover. 
Gangveien gjennom Lystlunden ender også opp i dette ”triangelet” 
og treffer i dag ”bakdøra” til skolen. Planen for Indre havneby legger 
opp til å ha en gangforbindelse gjennom kirkegården som treffer 
tomta i nord. 
Nordvestre hjørne av tomta brukes i dag til parkering for skolen og 
noe til kirkegården. Det er signalisert behov for bedre 
parkeringsdekningen til gravlunden i framtiden.  
 
Tiltak i planen 
Det åpnes i planen for flere formål inkl boliger. I tillegg til boliger egner tomten seg til en større nærings-
/kontorbedrift eller som tilleggsarealer til skole eller andre offentlige 
formål. Bygget kan rives eller bygges om. 
 
 Det viktig å sikre at offentlige gangforbindelser kan videreføres for 
uten omveier. Gange- og sykkelforbindelse til ny videregående skole 
må prioriteres. Det er derfor i plankartet lagt inn framtidig gang- og 
sykkelveg langs kirkegården som kobler Indre havneby til skolen og 
KJV. Den vil gjenopprette det historiske gateløpet. Se illustrasjon.  
Det er lagt inn i kartet en byggegrense mot øst slik at kapellets akse 
møter et plassrom. Gjennom en slik plass kobles flere møtende traseer 
og gater. Lystlundens gangforbindelse mot sentrum få en god kobling 
via denne plassen mot kirkegården og Indre havneby. 

  
 
Plassen bør opparbeides som park. Parkering på dette området bør 
begrenses. Det bør kunne tillates en høyere utnyttelse av den 
byggbare delen av tomta for å kompensere for byggegrensen. 
Oregata anbefales som prioritert sykkelgate. Dvs. at kjøring tillates, men på de syklendes premisser. Nærmere 
beskrevet i handlingsplanen og Trafikkanalysen. Tiltaket består av skilting og merking på asfalten.  

7.1.1 Hotelltomta (HS12)  
Tomten er i dagens plan regulert 
til næring/ hotell. Ny 
sentrumsplan åpner for flere 
formål i tillegg. Det betyr at 
tomten kan bebygges med 
boliger eller annen form for 
næring eller kontorer. Ved riving 
eller større ombyggingsplaner 
skal gateløpet til Ferjegata 
gjenopprettes. Det er lagt inn en 

Illustrasjon: Kartutsnitt over historiske gater. 
Lilla er de eldste gatene i Horten. 
Temakart: Datering av gateløp. 
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byggelinje på eiendommen som ivaretar dette. Bebyggelse mot Sørbygata skal kommunisere med 
småhusmiljøet, og høyder her bør ikke overstige 3 etg. Bygg og beplantning skal plasseres slik at de bidrar til å 
definere gaterom, også mot Strandpromenaden. 
 

7.1.2 Hallings gate (HS 13)  
Hallings gate ligger tett på 
Gjestehavna og Jernbanegata 
med mye trafikk. Høydeforskjellen 
på tomta er på ca 5-6 m. For 
Hallings gate foreligger det et 
innspill til et boligprosjekt. Det 
argumenteres for en høyere 
utnyttelse i innspillet 
 
 

 

 
 
Faglig vurdering  
Bebyggelsen i feltet HS13 kan gis en høyere utnyttelse og byggehøyder enn tiltak mot Sørbygata. Feltgrensen i 
planen forholder seg til eiendomsgrensene, men det bør utvises skjønn og se på tomtesnittet i sin helhet. Det er 
samme eiere av hele tomta fra Jernbanegata til Sørbygata. Bygningene langs Sørbygata skal i innspillet ikke 
rives. Bestemmelsene sier gjennomsnittlig 5 etg. for ny bebyggelse i felt HS13. Høydene på byggene skal i 
hovedsak ikke overstige høyden på eksisterende eldre boliger i Sørbygata, som vist på snittet over med en rød 
strek.  Det er ønskelig med variasjon i høydene på den nye bebyggelsen og at byggene trappes ned mot øst 
med tomtas fall. 
 
Det foreliggende skisseprosjektet viser at byggene er trukket ganske langt tilbake fra Jernbanegata. Dette kan 
være av hensyn til støy eller byggelinjer. En slik plassering er uheldig da det gir udefinerte gaterom. Nye bygg 
og tiltak skal som prinsipp bidra til å definere gateløpet og i dette tilfellet vil det bety å trekke byggene østover, 
slik at de ligger på linje med hotellet. Det vil gi mer luft og rom mellom byggene. Alternativt kan en tydelig 
avgrensning med f eks en kant, trær, Hekkplantning, lavere bygg, garasje være en erstatning. Området foran 
Jernbanegata skal ikke brukes til en åpen parkeringsplass.  

7.1.3 Skolegata (HS14)  
Denne tomten er kommunal og det har vært en rekke ulike planer på 
denne. I dag benyttes den til parkering. 
Tomten ligger ved Kulturkvartalet og har vært diskutert brukt til 
studentboliger. Som en av få kommunale tomter sentralt i øvre sentrum, er 
den også aktuell til å etablere et felles (kommunalt) parkeringshus. Det vil 
kunne avhjelpe på handelen i Storgata, så vel som å bidra til parkering for 
sentrumsboliger og arbeidsplasser. Planen regulerer tomten til blandet 
byutviklingsformål, boliger eller parkering. Se ellers bestemmelser om 
parkeringshus. 
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7.1.4 Skippergata (H17) 
Tomten tilhører fylkeskommunen og vil bli frigjort for utvikling når 
ny videregående skole står ferdig i Lystlunden. Den grenser til 
Lystlunden og Strandpromenaden. Tomten har en del store 
eldre trær mot parken som kan være utvalgt naturtype, eller 
fredet. Beliggenheten nær sentrum gjør tomten attraktiv til bruk 
for mange formål: som f eks forretning, boliger, næring, offentlig 
eller privat tjenesteyting, kultur med mer. Tomten ligger til 
Lystlunden. Bebyggelsen nærmest parken bør derfor ikke 
bebygges for tungt og ikke framstå som en vegg mot parken.  
 
Det anbefales en grønn, variert buffersone som avgrensning 
mot parken. Utnyttelsen bør være på min 130 % BRA og ikke 
overstige 250 % BRA. Parkering under bakken regnes ikke med i 
utnyttelsen. Det er planlagt skatepark i Lystlunden. Framtidige 
tiltak på HS17 må tilpasse seg dette og ikke omvendt.   



 

41 
 

41                               Planbeskrivelse og bestemmelser til  Kommunedelplan for Horten sentrum  DEL3 
 

8 Regional plan for bærekraftig arealpolitikk, RPBA. 

Mål og strategidokumentet inneholder mer informasjon om boligbehov og kapasitet i kommunen og i sentrum. 
Kommunen skal legge til rette for sentrumsnære boliger i planen. RPBA legger føringer for minimum 
gjennomsnittlig tetthet i kommunen. I sentrum planlegges arealbruken med en høy tetthet, dvs. mer enn 4-6 
boliger pr netto dekar. Det satses på at 100 av 150 boliger skal bygges i sentrum i denne planperioden. 
 Tabellen viser boligtetthet pr areal, i utviklingsområder i sentrum.  
 

 

Felt 
nr 

Arealer 
Blandet formål 
Antatt % areal 
tilboliger 

Tetthet  
Anslag min. antall 
boliger 

Ferjeområdet / HAC HS1 97,1 
daa 50 %  Høy 400 

Sideareal syd for Gjestehavna  HS2 7,2 daa 50 %  Høy 20 

Gjestehavna HS3 32,2 
daa 10 %  Høy 25 

Sideareal nord for 
Gjestehavna HS4 11,1 

daa 70 %  Høy 60 

Stålhavna HS5 57,0 
daa 70 %  Høy 32 

Lystlunden/ kanalfeltet HS6 35,5 
daa 80 %  Høy 200 

Bekkegata HS8 14,8 
daa 70 % Høy 80 

Indre havneby HS10 150 daa 80 % Høy 800 
Hotelltomta HS12 7,0 daa 80 % Høy 48 
Hallings gate HS13 3,7 daa 100 % Høy 25 
Skolegata  HS14 1,1 daa 100 % Høy 10 

Skippergata HS17 11,8 
daa 80 %  Høy 70 

Det gir ca 1700 boliger totalt. Det er da ikke boligpotensialet på Karljohansvern på 2-300 boliger medtatt. 
 
Sammendrag av de viktigste retningslinjer for byutvikling i RBPA: 
Vestfoldbyene skal utvikles i et bærekraftig perspektiv og innenfor definerte, langsiktige utviklingsgrenser: 
• Strategi nr 3 i RPBA omhandler by- og tettstedsutvikling. Den går ut på å styrke byer og tettsteder ved å 

konsentrere utviklingen gjennom fortetting med bl.a. flere boliger. Byene bør være urbane og en arena for 
handel, tjenesteyting, møtesteder og kultur. Byspredning skal forhindres. Utvikling skal skje i hovedsak 
innenfor langsiktig utviklingsgrenser. 

• Fortetting skal skje med kvalitet. Særegne kulturmiljø skal ivaretas. Grønnstruktur skal prioriteres da det er 
viktig for trivsel og for et sunt og godt bomiljøs. RPBA åpner for at parkering og uteareal til boliger kan løses 
på andre måter enn i det enkelte prosjektet. Alle prosjekter skal bidra til å styrke bylivet på gateplanet. 
Samarbeid mellom offentlige og private aktører om byutvikling. 

• På kommunenivå er det lagt til grunn en gjennomsnittlig tetthet på fire boliger pr dekar. Det betyr at en høy 
utnyttelse i byen, kan gi rom for også eneboliger andre steder i kommunen. 

• RPBA legger opp til at parkeringspolitikken skal brukes som et virkemiddel for å få mer miljøvennlig transport i 
Vestfoldbyene.  Det skal stilles maksimumskrav til antall parkeringsplasser. Kravet kan kombineres med 
minimumskrav.  

 
Planens oppfølging av retningslinjene i RPBA 
Planen legger til rette for en konsentrert sentrumsutvikling med høy andel boliger. 
Kulturmiljøer i byen bevares gjennom hensynssoner og bevaring av enkeltbygg i planen. Fortetting av 
”hagebyen” og de historiske småhusmiljøene skal ikke prioriteres.  
En grønnstrukturplan for sentrum med sammenbindende gangforbindelser følger planen, inkl videre oppfølging 
med konkrete tiltak. Det skal satses på noen gode felles lekeplasser framfor private. 
”Grønn mobilitet” legges til grunn for planleggingen. Redusert bilbruk, og økt fokus på gange og sykkel. 
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Byliv og byrom er et hovedtema i planen for å styrke byen som urbant tyngdepunkt og bosted.  
Parkering. Det er innført min.– maks. krav til parkering i sentrum, større vekt på felles parkeringsanlegg og 
frikjøpsordningen. Sykkelparkering. Redusert krav til antall parkeringsplasser er et virkemiddel for å fremme 
fortettingsprosjekter i sentrum, i tillegg til mer miljøvennlige transportformer. Folkehelse er redegjort for under 
kap. 14.1 
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9 Plankart

Horten, ______________   __________________________________________
Ordfører, Finn-Øyvind Langfjell
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FOR KOMMUNEDELPLAN FOR HORTEN SENTRUM 2015-2027

Bestemmelser står på farget bakgrunn.  
Utfyllende retningslinjer og føringer for oppfølging og gjennomføring av planen er vist med kursiv. 
Planbeskrivelsen forklarer og utfyller bestemmelser og retningslinjer.  
Temakartene ligger i Kapittel 15 i planbeskrivelsen, dvs. DEL 3. Temakart 1 – 4 defineres som retningslinje i 
bestemmelsene.  

Kommunedelplan for Horten sentrum består av følgende deler med dokumenter: 

Del 1  Mål og strategier for areal- og sentrumsutvikling i Horten kommune, vedtatt 12. jan 2015. 
Del 2  Bystrategi for Horten sentrum med fokus på byens liv og rom, Gehl Architects 2014, datert 10.okt.2014 
Del 3  Beskrivelse av planen med bestemmelser, plankart temakart og ROS – analyse. 
Del 4  Handlingsplan 2015 – 2027 

Til planen følger også underlagsmaterialet som vedlegg: 
1. Planprogram
2. Trafikkanalyse for Horten sentrum v. Rambøll 2014
3. Byutviklingsanalyse av Sjøfront øst v. Rambøll 2014
4. Skilt – og reklameinnretninger for Horten kommune 2015
5. Konsekvensutredning (KU) felles med arealdelen
6. Veileder grønn mobilitet (Referanse)

Det samlede planmaterialet skal legges til grunn for videre planlegging og tiltak innenfor Horten sentrum. 
I dette dokumentet ligger de juridisk bindende bestemmelsene som har hjemmel i Lov om planlegging og 
byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27. juni 2008 nr 71.  
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1. GENERELLE BESTEMMELSER

11.1 PLANKRAV OG UNNTAK FRA PLANKRAVET (pbl §§ 11-9 nr og 11-10 nr 1) 

Tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav a), e), g), j), k) og l) kan ikke finne sted før 
det foreligger reguleringsplan. «Bystrategi for Horten sentrum» (Gehl datert 10.okt.2014), og temakartene som 
følger kommunedelplanen skal legges til grunn for planlegging og tiltak.  

Unntak fra krav om reguleringsplan 
Følgende tiltak krever ikke reguleringsplan forutsatt at de ikke vanskeliggjør en annen framtidig arealbruk, eller 
etter kommunens skjønn i stor grad ikke påvirker miljø og samfunn, herunder barn og unges interesser: 

a) Utbygging / fortetting innenfor eksisterende byggeområder til og med 6 boenheter eller under 600 m2BRA
innenfor eksisterende bygning eller eiendom, dersom kravene til leke- og uteoppholdsarealene i pkt 1.5.7
og parkering i pkt 1.5.8 er tilfredsstilt.

b) Oppføring av påbygg, tilbygg, samt garasje og uthus for eksisterende boligbebyggelse
c) Mindre tiltak på eksisterende næringsbygg i byggeområder dersom tiltaket ikke medfører økt trafikk, støy

eller forurensning for omkringliggende boliger
d) Tilrettelegging for allment friluftsliv i form av tursti, brygge, toalett og badeplasser innenfor offentlige

sikrede friluftsområder eller i områder avsatt til grønnstrukturformål.

For områder avsatt til kombinert formål utviklingsområder gjelder unntak fra plankravet bare: 

e) Midlertidige tiltak innenfor områdene som bidrar til å klargjøre området for byutvikling, eksempelvis
etablering av grønnstruktur, er tillatt.

f) Mindre tiltak som er nødvendig for eksisterende virksomhet forutsatt at dette ikke vanskeliggjør senere
utvikling.

g) HS2 og HS4 kan reguleres separat eller sammen med tilgrensende utviklingsområder; HS1 eller HS3 eller
HS5. Dersom det fremmes ny reguleringsplan for Gjestehavna (HS3) skal bruk av HS2 og HS4 vurderes i
sammenheng.

h) Omdisponering og/ eller mindre utvidelser av arealer for biloppstilling for fergetrafikk, derunder
kjøremønster for HS1 og HS2

Krav om områderegulering 
For områdene HS1 og HS5 stilles det krav om områderegulering. 

Kommunen kan stille ytterligere vilkår for å fravike plankravet, blant annet utvidet krav til dokumentasjon, 
nabovarsel, høring og/eller rekkefølgekrav som følger av denne planen.  

Når private forslag til reguleringsplaner fremmes for behandling, skal det være redegjort for hvordan det regulerte 
området inngår i en større sammenheng i forhold til teknisk og sosial infrastruktur, grønnstruktur, servicetilbud, 
planlagt utbyggingsmønster og samfunnssikkerhet.  

`Estetisk veileder for Horten sentrum` skal ved revisjon følge opp denne kommunedelplanen og videre være 
retningsgivende for tiltak i offentlige gater og rom i sentrum. 

Mindre tiltak i henhold til byggesaksforskriftens § 3-1. 
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11.2 Bruk av utbyggingsavtaler (pbl § 11-9 nr 2 og 17-2)

Det kan forhandles om og inngås utbyggingsavtale for å gjennomføre arealplaner i Horten kommune. 
Kommunestyret har gjort eget vedtak om forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler etter pbl § 17-2. Innholdet 
i utbyggingsavtalen skal drøftes i oppstartsmøte. 

Gjennom utbyggingsavtale skal det sikres at utbyggingsområder som ikke oppfyller krav om lekeplasser og / 
eller parkering, bidrar forholdsmessig til opparbeiding av nye, og / eller kvalitetsheving av eksisterende 
lekeplasser og / eller parkeringsplasser. Utbyggingsavtaler skal også sikre at tiltak bidrar inn i opparbeidelse av 
tilstøtende offentlige rom, jfr Gehls Bystrategi, datert 10.okt.2014. 

Planbeskrivelsens Kap.3.1.7 skal følges opp i avtalene. 

For ytterligere informasjon om beløp for frikjøp av parkering og lekeplasser, se DEL 4 handlingsplanen.  

Vedtak 18.06.2007 saksnummer K-063/07 (arkivsak 07/1543). 

1.3 KRAV TIL TEKNISKE LØSNINGER FOR NYE BYGGE- OG ANLEGGSTILTAK (pbl § 11-9 nr 3) 

Konsesjonsområde for fjernvarme 

Alle områder innenfor sentrumsplanen ligger innenfor fjernvarmekonsesjon, og alle nye bygninger eller 
hovedombygginger over 1000 m2 BRA skal tilknyttes fjernvarmeanlegget forutsatt at fjernvarmekonsesjonær 
på kommunens forespørsel bekrefter at fjernvarme kan leveres for det konkrete byggetiltaket. Kravet om 
tilknytningsplikt kan fravikes dersom det konkrete byggverket kan dokumentere en bedre miljømessig løsning, 
jf § 27-5. 

1.4 REKKEFØLGEKRAV (pbl § 11-9 nr 4) 

For områder avsatt til utbyggingsformål kan byggetillatelse ikke gis før følgende forhold av betydning for 
utbyggingsformålet er ivaretatt og etablert: 

a) Tilfredsstillende teknisk infrastruktur 
b) Tilstrekkelig skolekapasitet og barnehagekapasitet for boligbebyggelse 
c) Areal til lek og fritidsaktivitet for barn og unge 
d) Trafikksikker atkomst for kjørende, syklister og fotgjengere 
e) Tilfredsstillende kapasitet på veinettet 

For utviklingsområdene «Sjøfront øst» HS1, HS4, HS5 og HS6 gjelder også: 
Før det kan vedtas områdereguleringsplaner eller detaljreguleringsplaner for de enkelte utviklingsområdene 
HS1, HS4, HS5 og HS6 stilles det følgende krav: 

f) Framtidig havn skal være avklart. 
g) Areal for en mulig framtidig ilandføring av en fergefri forbindelse skal vurderes. 
h) De overordnede, helhetlige sammenhengene for arealbruk, bebyggelsesstruktur, grønnstruktur, gang- og 

sykkelveger, vegsystem og kollektivbetjening for områdene skal være avklart og sett i sammenheng med 
HS2 og HS3. Det skal vises hvordan de overordnede sammenhengene kan ivaretas i ulike etapper av 
områdets utvikling. 

i)  Disse overordnede avklaringene kan gjøres gjennom en veiledende plan / programmer for området som 
høres offentlig og behandles av kommunestyret, eller som en samlet arealplan for hele det aktuelle 
utviklingsområdet (fra om med område HS1 til og med HS6) 

j) Trygge gangforbindelser jfr Planbeskrivelsens kap. 15 temakart 3 med rød, blå og grønn merking skal 
merkes, belyses og styrkes.  
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Det kan ikke etableres boliger innenfor områdene HS1 - HS5 før områdene tilfredsstiller kravene til støy. Før 
det kan gis tillatelse til å etablere forretninger som samlet utgjør mer enn 1000 m2 skal det foreligge en 
handelsanalyse som klargjør konsekvensene for handelen i sentrum. 

I forbindelse med oppstart av regulering skal krav om konsekvensutredning vurderes i hht pbl § 4. Ved ny arealbruk 
skal relevante tema konsekvensutredes. Med teknisk infrastruktur menes blant annet kjørevei, gang- og sykkelvei, 
parkering, vann, avløp, overvann og energiforsyning. Krav til lekeareal er nærmere gitt i punkt 3.1, og det kan stilles 
rekkefølgekrav som sikrer opparbeiding og kvalitet på leke- og oppholdsareal. Hvilken infrastruktur, krav til 
opparbeiding og kvalitet og eventuelt rekkefølgebestemmelser som gjelder for de enkelte utbyggingsområdene, vil 
fastsettes gjennom reguleringsplanarbeidet. «Bystrategi for Horten sentrum» (Gehl datert 10.okt.2014), revidert 
«Estetisk veileder» og temakartene som følger kommunedelplanen gir føringer for hvilke krav som vil bli satt for de 
ulike temaene. Handelsanalysen skal avdekke hvorvidt tiltaket gjør at handelen i sentrum går vesentlig ned.  

11.5 BYGGEGRENSER OG FUNKSJONSKRAV (§ 11-9 nr. 5)  

1.5.1 Byggegrense langs fylkesveg  

Fylkesveg klasse 1 – byggegrense 50 meter  

Fylkesveg klasse 2 – byggegrense 30 meter  

Byggegrensen i sone 1 skal tilpasses de eksisterende tilgrensende 
bygninger langs gaten for å opprettholde definerte gaterom. Ved søknader 
om tiltak unntatt plankrav i pkt 1.1.a, innenfor definert sentrumssone, skal 
plasseringen av tiltak langs gate godkjennes av vegmyndigheten.  

Byggegrense i byer og tettsteder fastsettes i reguleringsplan.  

I hht ”Retningslinjer for byggegrenser og avkjørsler langs fylkesveg” Vestfold 
fylkeskommune vedtatt 4.12.12, sak 87/12, kart over fylkesvegklassene er 
vedlagt saken. I byer og tettsteder bør veiene utformes som gater med 
byggegrenser og/eller byggelinjer som ivaretar by- og stedsutvikling. Dette 
skal vektlegges i hele sentrum.  

1.5.2 Avkjørsler til fylkesvei  

Holdningsklasser for Fylkesveger i Vestfold skal legges til grunn ved 
behandling av søknader om tiltak etter § 20-1. Holdningsklassen for 
Horten sentrum er ”Meget streng holdning”  

For tiltak unntatt plankrav jf pkt 1.1 a tillates bruk av eksisterende 
avkjørsler, såfremt ikke annet er fastsatt. Tiltak unntatt plankrav skal 
godkjennes av vegmyndigheten.  

Avkjørsler i byer og tettsteder fastsettes i reguleringsplan. 

I hht ”Retningslinjer for byggegrenser og avkjørsler langs fylkesveg” Vestfold 
fylkeskommune vedtatt 4.12.12, sak 87/12, kart over holdningsklassene er 
vedlagt saken. I byer og tettsteder bør holdningsklassene for avkjørsler 
vurderes ut i fra hensynet til by- og stedsutvikling.  

1.5.3 Byggegrenser langs sjø 

Byggegrense langs sjø er angitt på plankartet og på eget temakart nr.14 i 
Planbeskrivelsens kap.15  
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11.5.4 Utnyttelse  

I utviklingsområder og bybebyggelsesområder skal utnyttelsen være minimum 4 boliger per daa.  

Områdene skal utnyttes på en arealeffektiv måte.  

Utbygging og fortetting innenfor planområdet skal skje etter prinsippet om å bevare og styrke småbykarakteren og 
«hagebyen» i områdene der denne er et karakteristisk trekk. For øvrig skal det tilstrebes en mer urban karakter, og 
ytterligere konsentrert bebyggelse på grå arealer og utviklingsområder, ref temakart 9 «Utbyggingspotensial». 
Utnyttelsen skal ligge på mellom 130 – 250 % brutto BRA og tilpasses boligandelen i bygget, jo flere boliger jo lavere 
utnyttelse. 

Storgata skal styrkes ved å spille på sitt historiske uttrykk og variasjon (ref hensynssone bevaring).  

 

1.5.5 Variert boligsammensetning  

Lokal variasjon i boligsammensetning, bygningstyper og boligstørrelser, skal vektlegges i særligutviklingsområdene 
og ved reguleringa av mer enn 6 boenheter. Det bør planlegges for noen større og familievennlige boliger på 
bakkeplan i alle større boligutbygginger. I reguleringsplaner kan det etter nærmere vurderinger settes krav om 
boligtypesammensetting. 

1.5.6 Høyder   

For nye bygg og tiltak skal fastsetting av høyder ta utgangspunkt i strøkets karakter. Ny bebyggelse skal harmonere 
med rytme og variasjon i forhold til gaterommet og eksisterende bebyggelse langs denne. 

For områder der det ikke er fastsatt høyder i denne eller annen plan, gjelder følgende gesimshøyder: 

Gesimshøyde på 
bygg 

Sentrumsformål 

 

Bybebyggelse 

 

Boligformål 

 

Sone 1 16 meter (5 etg) 13,5 meter (4 etg)  

Sone 2  13,5 meter (4 etg) 9 meter (3 etg) 

 

Mønehøyden kan maksimalt være 3,5 meter høyere enn 
gesimshøyden, forutsatt at de ikke er i konflikt med 
strøkets miljø og karakter, offentlige gaterom (skygge) 
eller nærliggende verneverdig /bevaringsverdig 
bebyggelse. 

Tekniske installasjoner og ventilasjonsrom, kan 
aksepteres som et tillegg i høyde, kun dersom 
installasjonen formes helhetlig sammen med tak og 
volum, både i materialer og form og ikke overstiger 
gesims med mer enn 3 m.    

Jfr. bestemmelser og retningslinjer i pkt.2 og pkt.3. 

 
Figuren viser sonedeling av sentrum i sone 1 (rødt) og 
2(blått).  
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Flere av bestemmelsene viser til disse sonene. Kartet er vedlagt i større målestokk i Planbeskrivelsens kap.15 
Temakart 1, Sonekart. 

Figur 1: Temakart sonekart 
I de framtidige områdene med kombinert formål utviklingsområder og bybebyggelsesområdene bør høydene variere 
innen et byggefelt / kvartal og fastsettes nærmere i reguleringsplan. Se planbeskrivelsen for veiledning høyder, 
etasjer og funksjoner. 
 

11.5.7 Krav til uteoppholdsareal og lekeplasser  

a) Ved regulering og tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 skal barn og unges behov for leke- og 
oppholdsarealer ivaretas. 

b) Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller avsatt til uterom, fellesareal, fri- eller uteområde til 
skoler eller barnehager, som brukes til eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning i rimelig 
nærhet. 

c) Ved fortetting i eksisterende boligområder og ved etablering av nye boliger skal det etableres tilstrekkelige 
utearealer og lekeplasser i henhold til kvalitetskravene for leke- og uteoppholdsarealer. 

d) I sentrum skal det sikres arealer og opparbeides et nettverk av offentlige lekeplasser med ulikt innhold og 
god kvalitet innenfor inntegnede sirkler med ulik farge, jfr temakart 4 i Planbeskrivelsens kap. 15. 

e) Eventuelle frikjøpsmidler skal gå til etablering og vedlikehold av de offentlige lekeplassene. Jfr kvalitet i 
Byggforsks veileder ”Lekeplasser” 381.301, og ”Bystrategien” fra Gehl, datert 10.okt.2014. 
 

1 KVALITETSKRAV TIL LEKEAREALER OG TIL UTEOPPHOLDSAREALER FOR BOLIGFORMÅL 
Arealet skal: 
f) Være beplantet, tilpasset utbyggingens størrelse og underdelt for ulik bruk ved større utbygging 
g)  Arealet må framstå som et samlet hagerom. Restarealer rundt bygningen(e) skal ikke medregnes 
h) Opparbeides for alle med lek for de minste, spill/ aktivitet for barn og unge, sittegrupper, beplantning, 

grillplass og liknende 
i) Gi rom for både rolig opphold og støyende aktivitet.  
j) Være skjermet fra trafikkfare 
k) Tilfredsstille nasjonale retningslinjer og anbefalinger knyttet til støy og annen forurensning, herunder 

strålingsfare. Minst 50 % av felles uteoppholdsareal og lekeareal skal være solbelyst kl.1500, vårjevndøgn. 
Barn og unge skal spesielt høres ved etablering av tiltak for denne gruppen. 

 
2 MINIMUMSKRAV TIL PRIVAT UTEOPPHOLDSAREAL (MUA) 
Ved ombygging / bruksendring av eksisterende bebyggelse gjelder samme bestemmelser som for ny 
bebyggelse 
 MUA, m2/ (boenhet) Minste stille areal m2/(boenhet) 

Arealet skal ligge utenfor gul 
støysone, LDEN < 55 dB 

Sone 1: Boenheter innenfor 
sentrumsformål og kombinert formål 
bybebyggelse 

5 5 

Sone 1: Boligbebyggelse 10 5 
Sone 2: Boligbebyggelse  10 5 
Sone 1 og sone 2: Innenfor formål 
boligbebyggelse med eneboliger, rekkehus 
og tomannsboliger og boliger med inntil 6 
boenheter i hht H 2300, datert 23.01.14. 

50 30 

Innenfor områdene for sentrumsformål og bybebyggelse i sone 1 tillates at inntil 100 % av privat 
uteoppholdsareal løses på takterrasser og balkonger. For de øvrige områdene tillates tilsvarende for inntil 
50 % av privat uteoppholdsareal.  
 
3 MINIMUMSKRAV TIL FELLES UTEOPPHOLDSAREAL 
Sammen med søknad om rammetillatelse skal det foreligge utomhusplan som skal godkjennes før 



    

Kommunedelplan for Horten sentrum 8 Bestemmelser og retningslinjer 5.8.2015 

rammetillatelse gis. Innenfor områdene for sentrumsformål og bybebyggelse i sone 1 og 2 tillates at inntil 100 
% av felles uteoppholdsareal løses på takterrasser og lignende, dersom disse er universelt tilgjengelige. For de 
øvrige områdene tillates tilsvarende for inntil 50 % av felles uteoppholdsareal. 
 

 
Felles MUA m2/ (boenhet) Minste stille areal m2/(boenhet) 

(arealet skal ligge utenfor gul støysone, 
LDEN < 55 dB) 

Boligbebyggelse med 6 boenheter eller flere 10 5 

I bevaringsverdige bygg eller miljø eller tilsvarende kan det være vanskelig eller uønsket å løse MUA på tak eller 
balkong. Det kan vurderes bidrag til offentlige leke- og møteplasser og/ eller byrom. Jfr. Planbeskrivelsens og 
temakart 4”Lekeplasser og dekningsfelt”. For studentboliger kan kravene tilpasses bruken. 
 

4 MINIMUMSKRAV TIL AREAL FOR LEK    
Ref punkt 1.2 skal det gjennom utbyggingsavtaler sikres at utbygging som ikke oppfyller krav om lekeplasser 
bidrar forholdsmessig til opparbeiding av nye, og / eller kvalitetsheving av eksisterende lekeplasser. 
Planbeskrivelsens kap. 15, Temakart 4 «Lekeplasser dekningsfelt 250 m» angir plassering og dekningsfelt for 
eksisterende og nye lekeplasser, og skal legges til grunn for videre planlegging. 

 Maks av-
stand fra 
bolig i m 

1 pr antall 
boenheter  

Kvm Støykrav 

Nærlekeplass 100 6 - 50  50 Hele arealet skal ligge utenfor gul støysone, 
LDEN < 55 dB 

Kvartalslekeplass 250 1-250 1500 Hele arealet skal ligge utenfor gul støysone, 
LDEN < 55 dB 

Lystlunden, Hortenskogen, Karljohansvern og Brårudåsen dekker behov for områdelekeplass (større lekeområde) for 
Horten sentrum. Ved spesielle tilfeller kan kommunen tillate nærlek og kvartalslekeplass løst samlet, utenfor egen 
tomt. Gateareal som omdisponeres til gatetun kan fungere som lekeareal.  

11.5.8 Parkering   

Det skal avsettes plass for biler og sykler på egen grunn i samsvar med soneavgrensing vist på figur 1 pkt 1.5.6 
og Temakart 1 i planbeskrivelsens kap. 15.  

Plassering og fordeling mellom plasser for biler og sykler skal vises på egen parkeringsplan som skal følge planforslag 
eller søknad om tiltak. For annen arealbruk enn de som er angitt i bestemmelsene, må det utøves skjønn. 
Markparkering skal ikke oppta areal ut mot gaten foran bygninger. 

Parkering bør samles i felles p-hus på min 3 etasjer, eller plasseres under bakken. Adkomst til boliger bør være bilfri, 
med unntak av tilrettelegging for nyttetransport. Parkering kan løses på annen tomt, i felles p hus eller kjeller. 

  

Arealkategori Grunnlag pr parkeringsplass Sone 1  Sone 2 

Boligformål Pr boenhet under 60m2 BRA 
Min 0,20 

Maks 0,5 
Min 0,25 

Boligformål Boenheter over 60 m2 BRA 
Min 0,25 

Maks 1 
Min 0,5 

Maks 1,5 

Boligformål Boenheter over 120 m2 BRA 
Min 0,5 

Maks 2 

Min 1 

Maks 2 

Kontor 100 m2 BRA Maks 0,5 
Min 0,5 

Maks 2 

Forretning og service 100 m2 BRA Maks 1 Min 1,5 
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(næring) Maks 2 

For sentrumsformåI og formål for kombinert bybebyggelse, sone 1: Det tillates ikke etablert ny 
overflateparkering, med unntak av gjesteplasser, korttids -/gateparkering og HC parkering inntil 10 % av 
parkeringskravet/behovet. 
Øvrige områder i sone 1 og 2: Ved utbygging av boligbebyggelse med 6 boenheter eller flere og kontor-, 
forretning - og serviceformål med flere enn 10 parkeringsplasser, kan maksimalt 15 % av p-plassene 
etableres som overflateparkering. 

Det skal settes av parkeringsplasser for mennesker med nedsatt bevegelsesevne: 
Minimum 5 % for parkeringsanlegg inntil 200 plasser 
Minimum 2 % av antall plasser over 200 

Minimum 5 % av p-plassene skal være tilrettelagt for å lade elbil. 

Parkering kan løses utenfor egen tomt, innen en radius på 250m, parkering sikres gjennom tinglyst heftelse.   

 
Krav til parkeringsplasser for sykkel 
Det skal etableres oppstillingsplasser med fastmonterte sykkelstativ i alle tiltak hvor det etableres bolig, kontor, 
forretning og offentlig eller privat tjenesteyting.  

Retningsgivende antall oppstillingsplasser for sykkel er 2 plasser pr 150 m2 BRA bolig og 2 plasser pr 200 m2 
BRA kontor og forretning. For offentlig og privat tjenesteyting må antall oppstillingsplasser tilpasses formålet. I 
sone 1, kan kontor, forretning og service løse kravet utenfor egen tomt, maksimalt 100 m fra inngang. 

11.5.9 Frikjøp  

I sone 1 kan parkeringskravet for bil oppfylles ved frikjøp. For hver manglende biloppstillingsplass innbetaler 
byggherren til kommunen et kontantbeløp etter gjeldende satser vedtatt av kommunestyret i gebyrregulativet. 
Frikjøp for boliger kan kun tillates dersom det finnes tilgjengelige parkeringsanlegg innen en gangavstand på 
250 m. Innbetalte beløp kan bare nyttes til opparbeiding av offentlige parkeringsplasser. Beløpet skal være 
innbetalt til parkeringsfondet før det gis igangsettingstillatelse. 

Ref. nærmere omtale i planbeskrivelsen. Ved spesielle forhold og ved konkrete felles parkeringsalternativer, kan 
frikjøp vurderes i sone 2. 

 
1.5.10 Handelsvirksomhet 

Handelsvirksomhet med et bruksareal på mer enn 3000 m2 eller utvidelse av eksisterende 
handelsvirksomhet som medfører at samlet bruksareal overskrider 3000 m2 kan bare etableres innenfor 
område for sentrumsformål. Handelsvirksomhet skal henvende seg mot offentlig(e) gate(r) med flere 
innganger og høy andel vinduer og ha utadrettet virksomhet mot by - og gaterom.  

Med handelsvirksomhet forstås kjøpesenter med detaljhandel i bygningsmessige enheter og bygningskomplekser som 
etableres, drives eller framstår som en enhet, samt utsalg som krever kunde- eller medlemskort for å få tilgang. 
 

1.5.11 Skilt- og reklameinnretninger  

Innholdet ”Skilt- og reklameinnretninger 2015” skal legges til grunn for plan- og byggesaksbehandlingen, og 
følger som vedlegg til kommunedelplan for sentrum.  
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11.6 ESTETIKK, MILJØ OG GRØNNSTRUKTUR (pbl § 11-9 nr 6) 

1.6.1 Byggeskikk  

Nye bygninger og anlegg, samt endringer av eksisterende, skal utformes i samspill med omgivelsenes karakter 
og form. Bebyggelsen skal ha bygningsformer, volumer, høyder, material- og fargevalg, takform og 
proporsjoner som harmonerer med strøket, fremmer gode gate og uterom, og tar vare på og utvikler 
eksisterende vegetasjon og landskapsbilde.  

Tiltak og bebyggelse skal plasseres slik at gaterom styrkes og repareres, jfr registreringskart nr 17. i 
Planbeskrivelsen. 

I alle plan- og byggesaker skal det inngå en redegjørelse for og vurdering av tiltakets estetiske sider, både i 
forhold til seg selv, til omgivelsene og til fjernvirkning.  

1.6.2 Fasader   

Nye fasader skal utformes med forståelse for eksisterende gateroms rytme, skala, vinduer og fargesetting. 

For publikumsrettet virksomhet skal førsteetasjes fasade henvende seg mot gaten og ha en høy andel vindu og 
inngang. Tildekking av vinduer tillates ikke. 

 

1.6.3 Gater, parker og byrom  (pbl § 11-9 nr 5 og 6) 

a) Gehls Bystrategi 10.10.2014, skal legges til grunn for alle tiltak og planer for gater, parker og byrom. 

b) Søknad om tiltak som grenser inntil prioriterte gangforbindelser (Ref. temakart kap 15, nr.3 i beskrivelsen) 
skal ta hensyn til gangforbindelsene på en slik måte at tiltaket bidrar til, eller opprettholder at 
forbindelsen er attraktiv for gående og syklende. 

c) Søknad om tiltak som grenser inntil utflytende gaterom. (Ref. temakart kap 15, nr.17 i Planbeskrivelsen) 
skal bidra positivt til å definere gate-/byrommet ved å plassere eller tilføre bygg, vegetasjon eller andre 
elementer.  

1.6.4 Vann og overvann (pbl § 11-9 nr.6 og 8) 

I reguleringsplaner og byggesøknader skal terreng- og overflateutforming, grønnstruktur, vegetasjon og 
overvannshåndtering samordnes.  

Tiltak etter § 20-1 kan ikke godkjennes før det er dokumentert tilfredsstillende fordrøyning av overvann på 
egen grunn.  

Vann og overvann bør utnyttes som positive elementer i bymiljøet og i alle utbyggingsprosjekter. Lukkede vannveier 
bør åpnes og restaureres i den grad det er praktisk gjennomførbart. 

1.6.5 Kyststi   

Det skal opparbeides kyststi gjennom områdene HS1, HS2, HS3, HS4 og HS5. Kyststien vist på plankartet har 
veiledende plassering, og endelig trasé skal avklares i videre planarbeid og planlegges sammen med offentlig 
tilgjengelig areal mot sjøen. 
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11.6.6 Støy  

I rød støysone kan det ikke bygges boliger eller gis tillatelse til nye boenheter uten at området samtidig 
skjermes slik at utendørs støynivå kommer under 65 dB fra henholdsvis vegtrafikk og ferge i hht T-1442/2012 
tabell 1.  

Unntak: Innenfor avviksområdet, vist som sentrumssone på plankartet, kan etablering av nye støyfølsomme 
bruksformål tillates innenfor rød sone på følgende vilkår: 

a) Minst 50 % av rom for støyfølsomt bruksformål i hver boenhet og 50 % av alle soverom, skal ha lavere 
støynivå utenfor vindu ved fasade enn nedre grenseverdier for gul støysone.  Bebyggelsen skal ha balansert 
ventilasjon. 

b) For hver boenhet skal støy på stille del av uteoppholdsarealer ha lavere støynivå enn nedre grenseverdi for 
gul støysone. Herunder skal felles lekeplasser og privat uteoppholdsareal ha lavere støynivå som enn nedre 
grenseverdi for gul støysone.  

c) Støyverdiene for øvrig påkrevd uteoppholdsareal skal ligge under nedre grenseverdier for rød støysone. 

Følgende vilkår skal alltid være oppfylt ved bygging i gul støysone i en avvikssone:  
d) Alle boenheter skal være gjennomgående i den forstand at de har en fasade hvor støynivået utenfor vindu 

er lavere enn nedre grenseverdi for gul støysone. 
e)  Minst 50 % av rom for støyfølsomt bruksformål i hver bruksenhet og alle soverom, skal ha lavere støynivå 

utenfor vindu enn nedre grenseverdier for gul støysone.  
f) For hver boenhet skal støy på stille del av uteoppholdsarealer ha lavere støynivå enn nedre grenseverdi for 

gul støysone. Herunder skal felles lekeplasser og privat uteoppholdsareal ha lavere støynivå enn nedre 
grenseverdi for gul støysone 

g) Støyverdiene for øvrig påkrevd uteoppholdsareal skal ligge under nedre grenseverdier for gul støysone. 

 
Soner i hht tabell 1 T-1442/2012 med nedre grenseverdi for vei, havn og terminal og industri med 
helkontinuerlig drift uten impulslyd:  
Rød sone:  Lden 65 dB 
Gul sone:  Lden 55 dB 
 
Alle boenheter skal minimum ha en yttervegg mot en stille side, og minst 50 % av rom for støyfølsomt 
bruksformål i hver bruksenhet og alle soverom, skal ha lavere støynivå utenfor vindu ved fasade enn nedre 
grenseverdier for gul støysone. Dersom det kun er ett oppholdsrom i en boenhet skal minst en fasade i dette 
rommet ha vindu som kan åpnes mot stille side.  
 
Støy på stille del av uteoppholdsarealer angitt i bestemmelse for uteoppholdsareal (ref pkt 1.5.7) skal ha lavere 
støynivå enn nedre grenseverdi for gul støysone. Herunder skal felles lekeplasser og privat uteoppholdsareal ha 
lavere støynivå enn nedre grenseverdi for gul støysone. 

Ny eller vesentlig utvidelse av støyende virksomhet skal ikke etableres slik at eksisterende bebyggelse til 
støyfølsom bruk vil bli utsatt for støy over grenseverdier for gul sone, eller slik at friområder og friluftsområder 
utsettes for støy over grenseverdiene i kap. 3.2.2. i T-1442/12. 

Ved etablering av nye parker og byrom skal stillhet vektlegges som en kvalitet man tar hensyn til ved utformingen. 

1.7 KULTURMINNER OG KULTURMILJØER (pbl § 11-9 nr 7)  

1. Hensyn til kulturminner og verneverdige bygninger skal ivaretas i forbindelse med plan- og byggesaker. 
Verneverdige og antikvarisk verdifulle bygninger, og bygninger og anlegg som er del av et helhetlig 
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kulturmiljø eller kulturlandskap, skal bevares og ikke rives eller endres slik at verdien forringes. 
Kulturminner som veier, steingjerder, hustufter, krigsminner, alleer med mer skal bevares. 

2. Dersom man ønsker å bygge til bygninger med antikvarisk verdi skal det gjøres på en slik måte at det 
ivaretar bygningens verneverdi. 

3. Nye bygninger skal tilpasses både naturlig terreng og verneverdige bygninger når det gjelder høyde, form og 
materialbruk. Ved søknad skal eksisterende og planlagte forhold dokumenteres.  

4. Ved utarbeidelse av detaljert reguleringsplan eller områdeplan skal det lages bestemmelser som ivaretar 
kulturminnene og verneverdige bygninger i området.  

5. Der oppfyllelse av energikrav i plan- og bygningsloven med forskrift ikke er forenlig med bevaring av 
kulturminner og antikvariske verdier, gjelder kravene så langt de passer. 

6. Tillatte byggehøyder for ulike byggeområder i sentrum skal underordnes hensynet til bevaringsverdig 
bebyggelse, miljøkarakter og hensynssoner der disse kommer i konflikt. 

Vurderingen av hva som er kulturminner eller verneverdig bebyggelse vil være gjenstand for en løpende vurdering av 
plan- og bygningsmyndighet og antikvarisk myndighet. Målet for vern er å bevare det opprinnelige både som 
autentisk objekt og som formuttrykk. Ved utbedring av verneverdig bebyggelse kan bygninger tilbakeføres til godt 
dokumenterte faser i bygningens historie. Eldre bygningsdeler bør bevares og gjenbrukes i sin opprinnelige 
sammenheng.  

Rapport og registreringskart for Horten sentrum «Bevaring av bygninger, anlegg og bygningsmiljøer», av Synnøve 
Tomter, mars 2007 gir veiledende føringer for utarbeidelse av reguleringsplaner og byggesaker og for kommunens 
saksbehandling. 

Temakart 7 ”Verneverdi – bygg i sentrum” i planbeskrivelsen kap 15, skal legges til grunn for vurdering av om enkelt 
bygg skal bevares.  

11.7.1 Automatisk fredede kulturminner   

Arealer på land 
Dersom det viser seg at tiltak innenfor planen kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule 
eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje, 
må arbeidet straks stanses og kulturminneforvaltningen varsles umiddelbart, jf kulturminneloven § 8 andre 
ledd. Ansvaret påhviler tiltakshaver og/eller ansvarshavende leder på stedet. Kulturminneforvaltningen avgjør 
snarest mulig - og senest innen 3 uker – om arbeidet kan fortsette og vilkårene for det. Fristen kan under gitte 
forhold forlenges. 

Arealer i vann 
Skulle det oppdages kulturhistorisk materiale i vann som kan være vernet eller fredet etter kulturminneloven 
(keramikk, glass, vrakdeler etc.), må arbeidet straks stanses i den utstrekning det kan berøre materialet og 
Norsk Maritimt Museum varsles umiddelbart, jf kulturminneloven § 14, jf §§ 8 andre ledd og 13 første ledd. 
Tiltakshaver plikter å underrette den som skal utføre arbeidene om dette, men står også selv ansvarlig for at 
det blir overholdt. 
 

1.8 MILJØFORHOLD, SIKKERHET OG KRAV TIL OPPFØLGENDE ARBEID (pbl § 11-9 nr 6 og 8) 

1.8.1 Risiko og sårbarhet   

Ny bebyggelse skal sikres mot skade fra ras og flom.  
I arealplaner og byggesøknader skal det tas hensyn til mulighetene for stormflo og uvanlig høy sjøgang. 
Kotehøyden for overkant gulv i skal ikke settes lavere enn kote +2,5 m o h uten at det etableres 
tilstrekkelig sikkerhet (avbøtende tiltak) mot fare eller skade. 
Ved utarbeidelse av reguleringsplaner eller ved søknader om byggetillatelse i områder med løsmasser 
under marin grense skal det utføres geoteknisk utredning av kvikkleireskredfare.  
Ved nybygging skal det tas hensyn til forurenset grunn, radon, elektromagnetisk stråling, luftforurensning, 
støy og annen forurensning. 
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Ny arealbruk og/eller bebyggelse skal ikke medføre at sårbare dyre- og plantearter går tapt. 

For områder som er utsatt for farer som skred, ras, flom og støy vises det til retningslinje nr 2/2011 ”Flaum - og 
skredfare i arealplaner” revidert22.mai 2014 og ”Retningslinjen for behandling av støy i arealplanlegging (T-
1442/2012)”. 

  
1.8.2 Flomveier  

Naturlige flomveier skal bevares. Der det er behov skal det avsettes areal for nye flomveier. Bygninger og 
anlegg ved flomveier skal utformes slik at det oppnås tilstrekkelig sikkerhet. 

 

1.8.3 Transport   

Ved utarbeidelse av reguleringsplan og ved nye tiltak, skal det tas hensyn til virkningene for trafikksikkerhet, 
forholdet til kollektivtransport samt framkommelighet på berørt veinett og tilgjengelighet for gående og 
syklende. Trafikksikkerhet skal prioriteres ved valg av løsninger. 

I nye planer skal det sikres trygge gangveier (snarveier) mellom boligområder og bussholdeplasser, mellom lek, 
grønnstruktur og sentrum, jf Planbeskrivelsens temakart 3 grønnstruktur og prioriterte gangforbindelser. 

2 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL AREALFORMÅL 

2.1 SENTRUMSFORMÅL OG KOMBINERT BYBEBYGGELSE  

2.1.1 Handelssentrum 

Området vist som sentrumsformål på plankartet er det primære handelssentrumet i Horten sentrum. 
Innenfor dette området skal minimum 1. etasje mot offentlig gate disponeres til forretning eller annen 
publikumsrettet virksomhet.  
For krav til utforming og kvalitet for sentrumsformål og kombinert bybebyggelse, se pkt 1.6.  
  

2.1.2 Torget  
Det kan etableres arealer for lek, opphold, utstillinger og ikke permanente tiltak uten krav om reguleringsplan. 
Møte- og lekeplass skal opparbeides etter godkjent utomhusplan som inkluderer farger og beplantning 
Ref «Bystrategi for Horten sentrum» (Gehl datert 10.okt.2014). Barn og unge skal spesielt høres ved etablering av 
tiltak for denne gruppen. Se også B4 – Hensynssone. 

 

2.1.3 Kombinert formål bybebyggelse 

Hvis ikke annet er spesifisert under det enkelte feltet, kan områder med formål kombinert bybebyggelse i sone 
1, reguleres til samme formål som for sentrumsformål, med unntak av handel som bare kan etableres innen for 
sone 1. I forbindelse med oppstart av regulering skal det vurderes krav om konsekvensutredning. Ved ny 
arealbruk skal relevante tema konsekvensutredes.   
Innenfor område for bybebyggelse i sone 1 er det ønskelig, men ikke krav om at 1. etasje mot offentlig gate 
disponeres til forretning eller annen publikumsrettet virksomhet, se også pkt 1.5.4 Utnyttelse for høyder, og pkt 3 
bestemmelser og retningslinjer til hensynssoner. 
Områder med formål kombinert bybebyggelse er ikke konsekvensutredet i denne planen da formål ikke er kjent.  
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Områder der ikke annet er spesifisert spesielt, kan reguleres til næringsbebyggelse, boliger, offentlig og privat 
tjenesteyting, trafikkformål, friområde. Handel kan etableres i sone 1.  Barn og unge skal spesielt høres ved 
etablering av tiltak for denne gruppen. 

Formålet ”Framtidig kombinert bybebyggelse” gjelder for feltene HS9, 13,14 og 16  

 

22.1.4 Storgata og torget (pbl § 11-9 nr 5) 

Innenfor de områdene for sentrumsformål og bybebyggelse som er avgrenset av hensynssone for bevaring av 
kulturmiljø H570_4 gjelder følgende: 

a) Gaterommenes historiske karakter skal opprettholdes ved at nye tiltak/ tilbygg skal plasseres i gatelivet. 
Bebyggelsen skal ha urban karakter og ha flere innganger mot Storgata / torget pr. kvartal.  

b) Nybygg / tilbygg mot gate skal ha vertikale fasader som bygger opp under den tradisjonelle 
tomtestrukturen og bygningsrytmen.  

c) Det skal tas hensyn til bygningenes historiske særpreg ved til- og påbygg ved bestemmelse av høyde. Tillatt 
gesimshøyde er 16 m, med mønehøyde på 3,5 meter over gesims. Innen samme kvartal skal 
gesimshøyden(e) mot Storgata og torget variere for å underbygge vertikalitet. Maksimalt 50 % av 
bygningene innen samme side i et kvartal kan ha maksimal gesimshøyde og gesimshøyde 19,5 meter. 

Det tillates et moderne formspråk / arkitektur der tiltaket på en god måte tilfører eller ivaretar gaterommets 
karakter. Det tillates endring av gateutforming i Storgata og på torget iht. Gehls bystrategi for Horten sentrum, 
datert 10.okt.2014. 

På nordsiden, mot torget kan det vurderes høyere bygg enn gesims 19,5. Hensynet til historiske bygg skal 
ivaretas. 

2.1.5 OOmråde HS16  og B2 (Småhuskvartal mellom Skippergata og Apotekergata) (pbl § 11-9 nr 5) 

Innenfor bybebyggelse HS16 og boligområde B2 som sammenfaller med avgrensing av hensynssone for 
bevaring av kulturmiljø H570_2 gjelder følgende: 

Kvartalets karakter som tett småhusmiljø skal ivaretas. Tiltak skal plasseres i gateliv mot hovedgater og ha 
hager på bakkeplan.  
Nybygg og tilbygg skal harmonere med kvartalets bebyggelsesstruktur, proporsjoner og bygningstyper.  
Maks tillatt 50 % BYA og 6 m gesims / mønehøyde 8,5 m. Opplett eller ark kan tillates med høyde lik 
mønehøyde i inntil 1/3 av takets bredde. 
Det tillates ikke etablert småblokk eller blokkbebyggelse og lignende.   
Det åpnes for handel og næringsvirksomhet i eksisterende bebyggelse eller ny av samme karakter langs 
Apotekergata og Teatergata i felt HS16.  

Ved etablering av smånæring langs Apotekergata bør gatekanten anvendes til fortaussalg ved konkret 
forespørsel. 
 
2.1.5 Område HS9 Ørnhuset (pbl § 11-9 nr 5)  

Området kan tas i bruk til næring, offentlig og privat tjenesteyting, grønnstruktur og idrett innen eksisterende 
bygningsmasse eller tilsvarende volum som erstatning for eksisterende bygningsmasse. Mindre tilbygg kan 
tillates innen en ramme på maks 10 % økning av eksisterende bygningsmasse. Ved riving og nybygg, stilles det 
krav om regulering.   

2.1.6 Område HS13. Hallings gate  

Området kan tas i bruk til bolig, næring, offentlig- og privat tjenesteyting og grønnstruktur. Gesimshøyde på ny 
bebyggelse skal ikke overstige 16 m inkludert inntrukket etasje, og ikke framstå høyere enn småhus mot 
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Sørbygata. Mindre påbygg på tak, som tekniske installasjoner og ventilasjonsrom, kan aksepteres som et tillegg 
i høyde, men bare dersom installasjonen formes helhetlig sammen med tak og volum, både i materialer og 
form og ikke overstiger gesims med mer enn 3 m. 
 
Bebyggelsen skal plassers slik at den sikrer gode uteplasser og lys/ solforhold ute og inne, og slik at gateløpene 
defineres. Parkering skal legges under terreng. Hallings gate skal være åpen for gang- og sykkel til Sørbygata. 
Situasjonsplan skal også vise opparbeidelse, beplantning og belysning av Hallings gate.  
Se videre beskrivelse av området i planbeskrivelsen. Lekeareal, jfr bestemmelse § 1.5.7.  
 
22.1.7 Område HS14 Skolegata  

Området kan tas i bruk til bolig eller parkeringshus, eventuelt i kombinasjon. Nytt p-bygg kan ha minimum 3 
etasjer  4 etasjer . Gesimshøyde er 13 m. Ved bygging av parkeringshus skal det fokuseres på å gi bygget en 
form, fasade og materialbruk som sikrer at det framstår på en tiltalende måte. 

Høyder for P-anlegg er definert Planbeskrivelsens kap. 3.1.8. 

2.2. UTVIKLINGSOMRÅDER   

I områder der ikke annet er spesifisert spesielt, kan reguleres til næringsbebyggelse, boliger, offentlig og privat 
tjenesteyting, trafikkformål, friområde. Det tillates handel i sone 1.  

Innenfor formålene skal det bygges en bymessig og variert bebyggelse. Områdene skal bygges ut på en måte 
som tilfører kvaliteter i form av møteplasser, grønne områder, aktivitetsarenaer og nødvendig teknisk- og sosial 
infrastruktur. Områder og større felt som i hovedsak reguleres til næring, skal også ha grønnstruktur og 
sammenhengende, skjermede gangveier for gående/ syklende. Det skal opparbeides en trerekke/ allé langs 
Strandpromenaden.  Strandsonen skal opparbeides som friområde og / eller være tilgjengelig for allmenn 
ferdsel og bruk. Det skal vurderes konsekvenser for trafikale forhold og prioriterte gangforbindelser(temakart 
nr 3) skal styrkes. Se pkt 1.4 om rekkefølgekrav til overordnede avklaringer. Parkering under bakken medregnes 
ikke i utnyttingsgraden.   

I forbindelse med oppstart av regulering skal konsekvensutredning vurderes. Ved ny arealbruk skal relevante 
tema konsekvensutredes.   

For felt innenfor utviklingsområder og bybebyggelse, som reguleres til boligformål skal retningsgivende utnyttelse 
regulert boligformål, ha min. 4 boenheter pr daa (min 130 % BRA- maks 250 % BRA).  

Høy utnyttelse på boligområder forutsetter at god bokvalitet og grønnstruktur er i varetatt. For næring- og kontor 
tillates en høyere utnyttelse enn for boligbebyggelse. Byggehøydene innenfor et felt/ områdene skal variere.  Barn og 
unge skal spesielt høres ved etablering av tiltak for denne gruppen. 

2.2.1 OOmråde HS1 FFergeområdet / HAC (pbl § 11-9 nr 5) 
Området kan reguleres til næringsbebyggelse, offentlig og privat tjenesteyting, trafikkformål og havneformål, 
friområde. Strandsonen skal opparbeides som friområde og /eller være tilgjengelig for allmenn ferdsel og bruk 
og inkludere kyststi. Det skal etableres og opparbeides en grønn buffersone mot trafikkareal og vei. 
Beplantning og terrengforming skal inkluderes i utomhusplan. 

I tillegg kan spørsmålet om bruk av området til bolig vurderes i planprosessen. Jfr punkt 1.6.6 Støy 

 

2.2.2 Område HS2 Sideareal sør for Gjestehavna (pbl § 11-9 nr 5) 

Området kan reguleres til næringsbebyggelse, offentlig og privat tjenesteyting, trafikkformål, havneformål, 
park/ friområde, parkeringsanlegg. 
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I tillegg kan spørsmålet om bruk av området til bolig vurderes i planprosessen. Jfr punkt 1.6.6 Støy 

 

22.2.3 Område HS3 Gjestehavna (pbl § 11-9 nr 5 og 8) 

Området kan reguleres til næringsbebyggelse, offentlig og privat tjenesteyting, friområde, torg, park, 
gjestehavn med tilhørende anlegg, restaurant, hotell og forretninger. 
I punkt 1.4 stilles det krav om en handelsanalyse før det kan gis tillatelse til å etablere forretninger som 
samlet utgjør mer enn 1000 m2 BRA innenfor området. Størrelse og plassering av eventuelt mer 
forretningsareal avklares på bakgrunn av analysen, og skal ikke utfordre handelstyngdepunktet som ligger i 
sentrum (innenfor sentrumsformålet). 
Det skal sikres gode solforhold på bakkeplanet, i båthavna og byrom som inviterer til bruk. Uteområdene 
skal ikke privatiseres.  
Området skal være tilgjengelig for allmennheten og inkludere kyststi.   

I tillegg kan spørsmålet om bruk av området til bolig vurderes i planprosessen. Jfr punkt 1.6.6 Støy 

 

2.2.4 Område HS4  Sideareal nord for Gjestehavna (pbl § 11-9 nr 5) 

Området kan reguleres til næringsbebyggelse, offentlig og privat tjenesteyting, havneformål, park/ 
friområde, parkeringsanlegg og forretninger. 
Andre og tredje kulepunkt i 2.2.3 gjelder tilsvarende for HS4 
Strandsonen skal være tilgjengelig for allmennheten og inkludere kyststi.  

I tillegg kan spørsmålet om bruk av området til bolig vurderes i planprosessen. Jfr punkt 1.6.6 Støy 

 

2.2.5 Område HS5 Gods- og stålhavnområdet (pbl § 11-9 nr 5) 

Området kan reguleres til næringsbebyggelse, boliger, offentlig og privat tjenesteyting, havneformål, friområde 
og idrett. Et offentlig tilgjengelig parkdrag skal inkluderes for å knytte Lystlunden til sjøen. Strandsonen skal 
være tilgjengelig for allmennheten og inkludere kyststi.   

 

2.2.6 Område HS6 og HS6¹(pbl § 11-9 nr 5) 

Området kan reguleres til næringsbebyggelse, boliger, offentlig og privat tjenesteyting, friområde og idrett. Det 
skal minimum foreligge en helhetlig veiledende plan for fellesrom (grønnstruktur og vei) ved 1.g behandling av 
første reguleringsplan.  
Høydene på byggene skal variere og høyder ikke overstige 4 etg. Trær og beplantning skal inngå i utomhusplan 
og veiledende plan. Innenfor området merket HS61 kan det etableres markparkering tilknyttet idrett og 
videregående skole, uten krav om regulering ref punkt 1.1. Ved etablering av parkering på HS61 skal det 
samtidig sikres en turvei / gangforbindelse ned til kanalen, og bro over. 
Området kan med fordel tilrettelegges med tett/lav bebyggelse, se beskrivelsen. Ref. Temakart grønnstruktur 
og prioriterte gangforbindelser 
 
2.2.7 Område HS7 Ny videregående skole (pbl § 11-9 nr 5) 

Området kan tas i bruk til skole (offentlig og privat tjenesteyting), park og idrettsformål. Gjennom 
reguleringsplanarbeidet og videre byggesak, skal det sikres harmonisk og helhetlig material- og fargebruk for 
nye og eksisterende bygg innenfor området. Utomhusområdet skal være innovativt og opparbeides med et 
innhold som inviterer til sosialt samvær og aktivitet, særlig for unge voksne. Det skal sikres opparbeidede 
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gangveier gjennom og ut av området med god forbindelse til Karljohansvern, Indre Havneby og sentrum. Trær 
og beplantning skal inngå i utomhusplanen, sammen med belysning og møblering. Ref. §2.7. Reguleringsplan 
og utomhusplan skal koordineres med andre prosjekter i området og i parken. 

Rekkefølgekrav bør inkludere oppgradering av deler av parken som f eks elementer for skoleelever, wi-fi, gang- 
og sykkelvei, gangsykkelvei langs kirkegården, samt ny bro til Karljohansvern ved parkering på HS61. Ref. 
Temakart grønnstruktur og prioriterte gangforbindelser, Gehls Bystrategi (Lystlunden), datert 10.okt.2014, og 
kommunale vedtak og planer for parken.  

22.2.8 Område HS8 Bekkegata (pbl § 11-9 nr 5) 

Området kan tas i bruk til offentlig og privat tjenesteyting, næring, boliger, parkering og grønnstruktur. 
Nordøst for byggegrensen skal det sikres en ubebygd opparbeidet trekantet plass foran kapellets akse. Plassen 
skal inkludere en sykkel- /gangvei langs kirkegårdsmuren som forbinder Oregata og Bekkegata.  

Ny bebyggelse skal ha varierte høyder og trappes ned mot Bekkegata.  

Boliger/ leiligheter i første etasje skal ha privat uteplass på terreng. Mot Bekkegata og Oregata skal bygg, 
beplantning og/eller andre elementer bidra til å definere gaterommene. Trær og beplantning skal inngå i 
utomhusplanen.  

Retningsgivende utnyttelse er min 130 % BRA og maks 250 % BRA. Parkering under terreng kommer i tillegg jfr 
Planbeskrivelsens kap 3.1.8 

  

2.2.9 Område HS10. Indre havneby. (pbl § 11-9 nr 5) 

Området kan tas i bruk til boliger, næring, offentlig og privat tjenesteyting, grønnstruktur, parkeringsanlegg, 
båthavn, flytende boliger, marina, restaurant og idrettsformål. Det skal ikke etableres konkurrerende handel 
med sentrum. 

Indre havneby er avklart og områderegulert i 2013 
 
 
2.2.10 Område HS12. Hotelltomta (pbl § 11-9 nr 5)  

Området kan tas i bruk til boliger, næring, hotell, offentlig og privat tjenesteyting, grønnstruktur, 
parkeringsanlegg. Ved nybygg skal Fergegata forlenges ned til Gjestehavna slik at det minimum gjenoppretter 
siktlinje og sykkel/gangforbindelse. Bebyggelsen skal trappes med terrenget mot Sørbygata. Reguleringsplan og 
tiltak skal definere gaterommene, eventuelt tilpasset med gjerder eller tett beplantning. 

Retningsgivende utnyttelse er min 130 % BRA og maks 250 % BRA jfr Planbeskrivelsens kap 3.1.8. Lekeareal jfr 
bestemmelse pkt. 1.5.7.   

 

2.2.13 Område HS15 Linden Park 

Området kan tas i bruk til næring, tjenesteyting og plasskrevende varer eller forretning. Det skal ikke etableres 
ytterligere handel som konkurrerer med sentrum utenfor sone 1. Maksimal gesimshøyde på ny bebyggelse er 9 m. 

 

2.2.14 Område HS17 Skippergata (pbl § 11-9 nr 5)  

Området kan tas i bruk til boliger, offentlig og privat tjenesteyting, næring, handel, parkering og grønnstruktur. 
Ved etablering av næring eller handel i første etasje skal denne ha henvendelse mot Skippergata. Bygg, 
beplantning og lignende skal etableres slik at gaten defineres klart og framstår grønn og med kvalitet. Det 
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tillates ikke etablert et større p-anlegg med fasade, eller et større felt med markparkering langs Skippergata. 
Parkeringsanlegg skal ha minimum 3 etg over terreng, eller kun under terreng. Fasader og bygningsvolum skal 
ha et vertikalt oppdelt formspråk mot gaten. Handel begrenses til maksimalt 3000 m2 BRA. 

Ny bebyggelse skal ha varierte høyder mellom 3 og 6 etasjer og maks 13,5 m gesimshøyde. Det skal etableres 
en grønn buffersone mot Lystlunden som klart avgrenser privat og offentlig areal. Allétrær skal plantes langs 
kjøreveiene og framgå utomhusplan sammen med fredete trær. 

Retningsgivende utnyttelse er min 130 % BRA og maks 250 % BRA. Parkering under terreng medregnes ikke i 
utnyttelsen. Jo lavere boligandel, dess høyere utnyttelse kan tillates jfr Planbeskrivelsens kap 3.1.8.  

22.3 OFFENTLIG ELLER PRIVAT TJENESTEYTING 

2.3.1 Område HS11, Brårud gård (pbl § 11-10 nr 1) 

B6 «Brårudgården» sammenfaller med avgrensing av hensynssone for bevaring av kulturmiljø H570_1, innenfor 
hensynssonen gjelder følgende: 

Innenfor området kan det etableres møte- og lekeplass. Møte- og lekeplass skal opparbeides etter godkjent 
utomhusplan og ta hensyn til Brårudgården. 

Området er regulert og reguleringsplanen innholder bestemmelser om bevaring. 

2.4. BOLIGFORMÅL  

2.4.1 Område B1 «Hagebyen»  (pbl § 11-9 nr 5) 

Innenfor boligområde B1 «Hagebyen» som sammenfaller med avgrensing av hensynssone for bevaring av 
kulturmiljø H570_1 gjelder følgende: 

Områdets karakter som hageby skal bevares med fokus på bydelens historiske gatemiljø og dets egenart. 
Tiltak skal primært plasseres til gateliv, og ellers slik at strøkets grønne karakter med hager og stakittgjerder 
ivaretas.  
Nybygg og tilbygg skal i harmonere med den gamle hagebyens bebyggelsesstruktur, proporsjoner og 
bygningsmiljø. Maks tillatt 35 % BYA og 6 m gesims og mønehøyde på 3,5 meter over gesims. Opplett eller 
ark kan tillates med høyde lik mønehøyde i inntil 1/3 av takets bredde. 
Det tillates ikke etablert lavblokk eller blokkbebyggelse. Det tillates et moderne formspråk (arkitektur) der 
tiltaket på en god måte tilfører eller innordner seg ”hagebyens” karakter.  
Markparkering skal ikke oppta areal ut mot gaten foran hovedbygg. En bil foran garasje tillates 
Ref 1.6.3 om krav til utflytende gaterom. 

 

2.4.2 Område B3, Småhusmiljø mot Lystlunden (pbl § 11-9 nr 5) 

Innenfor boligområde B3 som sammenfaller med avgrensing av hensynssone for bevaring av kulturmiljø 
H570_3 gjelder følgende: 

Området skal bevares med fokus på områdets småhusmiljø som en grønn overgangssone fra urban 
sentrumsbebyggelse til Lystlunden.  
Tiltak skal plasseres og harmonere med strøkets karakter med grønne hager og vegetasjon. Bygg, hekk eller 
gjerder skal bidra til å definere gaterom og overgangen til park. 
Nybygg og tilbygg skal ha proporsjoner som harmonerer med bygningsmiljøet.  
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Tillatt grad av utnytting 40 % BYA og 9 m gesimshøyde. Opplett eller ark kan tillates med høyde lik 
mønehøyde i inntil 1/3 av takets bredde. 

Det tillates ikke etablert lavblokk eller blokkbebyggelse. Det tillates et moderne formspråk / arkitektur der 
tiltaket på en god måte tilfører eller ivaretar seg områdets karakter. Markparkering skal ikke oppta areal ut mot 
gaten. Trær, gjerder og beplantning skal inngå i utomhusplanen.  

  

2.4.3 Fortetting i småhusområder (pbl § 11-9 nr 5)  

Dersom grad av utnytting ikke er angitt i annen plan, skal maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) for 
utbyggingsprosjekter ikke overstige 35 % av tomt, inkludert garasje og boder. Antall parkeringsplasser i, ref pkt 
1.5.8, tas med i beregningen av BYA med 18 m2 pr plass.  

Fortetting på eksisterende boligtomter kan skje ved fradeling der tomtestørrelse og terrengform egner seg, og 
nye bygg lar seg innpasse på en god måte i forhold til eksisterende bebyggelsesstruktur. Både gjenværende og 
fradelte boligtomter skal være tilstrekkelig til å romme bolig, garasje og andre bygg. Både ny og gjenværende 
boligtomt skal ha tilfredsstillende leke og uteoppholdsarealer, ref kravene i pkt 1.5.7. Høyder og volum på nye 
bygg skal harmonere med skalaen i området og strøkets karakter. Bebyggelse og tiltak skal bidra til å definere 
gateløpet. 

Fradeling skal normalt ikke føre til at det oppstår tomter mindre enn 600 m2, ved spesielt gunstige tomteforhold ned 
til 500 m2. Definisjon av tomt er gitt i byggteknisk forskrift § 5.8. Bestemmelsen gjelder også for B2,B3 og B4, dersom 
forholdene nevnt over ikke er regulert for gjeldende felt. 

 
2.4.4 Sekundærleilighet i enebolig (pbl § 11-9 nr) 
I eneboliger i både regulerte og uregulerte områder kan det tillates en sekundærleilighet med bruksareal inntil 
80 m2. 

 
2.4.5 Næringsvirksomhet i bolig (pbl § 11-9 nr 5) 
I områder avsatt til boligbebyggelse, kan det uten søknad om tillatelse etableres lettere næringsvirksomhet på 
inntil 20 % av boligens bruksareal (BRA). Næringsvirksomhet kan etableres dersom dette ikke medfører 
vesentlig økt trafikk eller parkeringsbehov. Handel med dagligvarer og utvalgsvarer tillates ikke. 
Næringsvirksomheten må ikke belaste miljøet eller medføre annen ulempe for boligområdet. Garasjer tillates 
ikke tatt i bruk til næring. 

Med lettere næringsvirksomhet menes hjemmekontor, småskala tjenesteyting, mindre håndverksbedrifter og 
enmannsbedrifter og andre typer virksomhet som ikke genererer trafikk av store kjøretøy eller kundetrafikk i 
særlig grad. 

2.5. OFFENTLIGE BYROM 

 
2.5.2 Miljøgater Mg1 og Mg2 (pbl § 11-10 nr 2) 

I gateløpene merket med bestemmelsesområde Mg1 og Mg2 kan det etableres miljøprioritert gjennomkjøring 
med særskilt opparbeidelse som prioriterer gående og syklister, samt reduserer hastigheten på trafikken.  

De to gatene har ulike forutsetninger og skal utarbeides som to ulike prosjekt. Mg1 skal ha større grad av ”Shared 
space” og lavere fart enn Mg2 i Strandpromenaden. I Storgata skal det tilstrebes en løsning som gir mer plass til folk 
og økt bruk av gaterommet til opphold, salg, kafeer og liknende. Ref dokumenter: Del 2 «Bystrategi for Horten 
sentrum», Gehl 2014, Del3 Planbeskrivelse, Del 4 Handlingsprogram og Trafikkanalyse for Horten sentrum, 2014 
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22.5.3 Sykkelgate (pbl § 11-10 nr 2) 

Oregata fra Storgata til ”Ørnkrysset” kan defineres som prioritert sykkelgate, jfr. Trafikkanalyse for Horten sentrum 
2014, handlingsplan og planbeskrivelsen. Den skal ikke stenges for biltrafikk. 

2.6 PARKERING (pbl § 11-7 nr 2) 

På områder avsatt til parkering kan det bygges parkeringshus med minimum 3 etasjer (9 m) og maksimum 4 
etasjer (12 m).  Det må fokuseres på å gi parkeringshus en form og materialbruk som sikrer at det framstår på 
en tiltalende måte.  

2.7 FRIOMRÅDER, LYSTLUNDEN (pbl § 11-10 nr 1) 

Innenfor Lystlunden (område L) er det tillatt å etablere mindre servicebygg, skateanlegg og andre tiltak som 
bygger opp under Lystlunden som friområde og lekeområde. Lystlunden kan fungere som et uteområde for 
videregående skole og ha gode og belyste gang- og sykkelveger mellom sentrum og skolen. Det skal lages en 
helhetlig landskapsplan utarbeidet av fagkyndige som ser alle tiltakene i hele parken i sammenheng. For 
parkdelen skal landskapsplanen være styrende for trinnvis gjennomføring og behandles politisk.  

Parken skal møbleres for ulik bruk, aktivitet og årstider. Effektbelysning av trær, integrering av kunst og tilsvarende er 
ønskelig. Landskapsplanen skal vise beplantning og møblering og bestemme innhold og kvalitet. Den skal sikre 
økonomisk forutsigbarhet og en trinnvis utvikling. Byggetiltak i Lystlunden skal bidra til oppgradering av parken. Ref. 
Gehls bystrategi, skjøtselsplan for Lystlunden og politiske vedtak. Barn og unge skal spesielt høres ved etablering av 
tiltak for denne gruppen. 

3. BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL HENSYNSSONER 

3.1 Sone med særlig hensyn til bevaring av kulturmiljø og kulturminner (jf § 11-8 c) H570    

Innenfor sone med særlig hensyn til bevaring av kulturmiljø og kulturminner skal områdets historiske miljø -
karakter bevares, ref. bestemmelsene for delområdene B5 og B7. 

 

3.1.1 Hensynssone bevaring kulturmiljø, B5  

 Innenfor avgrensing av hensynssone for bevaring av kulturmiljø H570_1 gjelder følgende: 

Enkeltbyggene skal bevares med hagepreg og materialbruk. 
Nybygg og tilbygg skal i harmonere med eksisterende bygninger med hensyn til volum og plassering. Det 
tillates ikke etablert lavblokk eller blokkbebyggelse. Det tillates et moderne formspråk (arkitektur) der 
tiltaket på en god måte tilfører eller innordner seg områdets karakter.  
Markparkering skal ikke oppta areal ut mot gaten foran hovedbygg. En bil foran garasje tillates ref 1.6.3 om 
krav i forhold til utflytende gaterom. 

 

3.1.2 Hensynssone bevaring kulturmiljø, B7 Bekkegata 

Innenfor avgrensing av hensynssone for bevaring av kulturmiljø H570_1 gjelder følgende: 

Områdets bygningskarakter skal bevares med fokus på områdets historiske typologi med tilhørende 
detaljer. Tiltak skal primært plasseres til gateliv, og ellers slik at strøkets grønne karakter med hager 
ivaretas.  
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Nybygg og tilbygg skal i harmonere med eksisterende bebyggelse, proporsjoner og bygningsmiljø.   
Det tillates ikke etablert lavblokk eller blokkbebyggelse. Det tillates et moderne formspråk (arkitektur) der 
tiltaket på en god måte tilfører eller innordner seg områdets karakter.  
Markparkering skal ikke oppta areal ut mot gaten foran hovedbygg. En bil foran garasje tillates ref 1.6.3 om 
krav i forhold til utflytende gaterom. 

 

33.2 Sone med særlig hensyn til naturverdi (pbl § 11-8 c)  

Tiltak etter loven bør utformes og lokaliseres slik at dyr og planters livsbetingelser i minst mulig grad blir 
skadelidende. Virkningene av tiltaket bør kartlegges med bakgrunn i eksisterende kunnskap, herunder 
Artsdatabankens registreringer. Dersom tiltaket berører arealer som kan ha særlig verdi for det biologiske 
mangfoldet, leveområder for arter som inngår i Artsdatabankens rødliste eller naturtyper som inngår i 
Miljødirektoratets til en hver tid gjeldende liste over utvalgte naturtyper, bør virkningene av tiltaket for naturmiljøet 
utredes spesielt. 

3.3 Eksisterende planer 

Tidligere godkjente regulerings- og bebyggelsesplaner med bestemmelser skal fortsatt gjelde. Unntak fra dette 
er krav til uteoppholdsareal, lek og parkering (jf punkt 1.5.7 og 1.5.8) der kommunedelplanens bestemmelser 
gjelder foran reguleringsplanene under, med mindre ikke annet framgår av tabellen under. Der tilsvarende 
tema ikke er behandlet i reguleringsplanene, gjelder kommuneplanens bestemmelser. 

  Unntak i f.t. bestemmelsen over 

367 Indre havneby, områdereguleringsplan 13.05.2013 
Planen skal i sin helhet gjelde foran KDPS, 
med unntak av parkeringskrav  

127-3 Strandpromenaden del 1-7 (vedlegg) 08.11.1978   
127-2 Strandpromenaden del 1-7 (vedlegg) 08.11.1978   
127-1 Strandpromenaden del 1-7 (vedlegg) 08.11.1978   
226 Miljøpr. Gjennomkjøring rv. 19 06.05.1992   
266 Horten kjøpesenter 21.06.1999   
266 Horten kjøpesenter 23.05.2000   
270 Løkkegata 19/21  25.06.2001   
349 Horten Havn (Gjestehavna) 30.04.2012   

214 Braarudgården 17.04.1991 
 Kommunedelplanens best. § 2.3.1 går 
foran reguleringsplanen. 

292 Moloveien 1 15.03.2004   

306 Horten Torg/Kino 02.05.2005 
For torget skal KDPS gjelde foran 
reguleringsplanen 

309 Skippergata 16B og 18 31.10.2005   
233 Moloveien 7 15.03.1995   

243 
Oppst. Plass for fergene, samt park og 
gjestehavn 04.11.1996   

249 V.Braarudg, L. Weldingsg mm 02.06.1997   

318 
Skippergata 6, gbnr 125/62 / 
Videregående skole 19.06.2006   

140 Horten sentrum kv 1 10.01.2083   

139 Horten sentrum kv39 (hotell) 18.01.2083 
Byggegrense og formål fra KDPS gjelder 
foran reg. plan 

345 Vekterkvartalet 18.11.2007   
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347 Storgata 60 31.03.2008   
331 Torget 2,3 og 4 05.05.2008   
330 Storgata 1 - 3 14.12.2009   
257 Vestre Braarudgate 1 og 3 18.05.1998   
262 Nordre Enggate 14 15.12.1998   
257 Vestre Braarudgate 1 og 3 18.05.1998   
262 Nordre Enggate 14 15.12.1998   
221 Storgata 71 19.06.1991   
231 Storgata 55-59 07.12.1994   
337 Strandparken 3-5 16.06.2008 
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11 Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)  

Det er laget en ROS-analyse for hele kommunen som inkluderer sentrum. For sentrum gjelder følgende tema 
spesielt: Radon, stormflo, forurensning, farlig transport, overflatevann og forurensning.  Ved regulering og tiltak 
skal disse forholdene sjekkes ut og følges opp i hht lov og veiledere. 

11.1 Radon 
Aktsomhetskart utarbeidet av NGU (http://www.ngu.no/kart/arealis/) viser at deler av Horten sentrum er 
klassifisert med høy radonaktivitet. Se fig. 1. 
Statens strålevern anbefaler en tiltaksgrense for radon på 100 Bq/m3, dvs. en grenseverdi hvor det anbefales at 
tiltak alltid iverksettes.  Maksimumsgrensen er satt til 200 Bq/m3. De anbefales at det gjøres tiltak ved bygging av 
bl.a. barnehager med mindre en lokal vurdering skulle tilsi noe annet.   
 

  

http://www.ngu.no/kart/arealis/
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11.2 Stormflo 
Siden området grenser til sjø, er det aktuelt å vurdere flom knyttet til vannstandsøkning i sjøen. I 
rapporten ”Havnivåstigning - Estimater av framtidig havnivåstigning i norske kystkommuner” utgitt av Det 
nasjonale klimatilpasningssekretariatet ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, september 2009 er 
følgende nivå for100 års stormflo i år 2100 for Horten lagt til grunn: 
100 års stormflo* relativt NN1954: 214 cm (usikkerhet (-20 til +35 cm):  
(194 cm – 249 cm). I denne analysen og i videre planlegging av Horten er en høyeste vannstand på + 2,5 meter 
lagt til grunn. Deler av Horten sentrum ligger mellom kote +1 og kote +2,5, med hoveddelen av 
utbyggingsområdene rundt kote + 2. Basert på de nevnte forutsetninger vil store deler av planområdet være 
oversvømt ved et forventet fremtidig klimascenario. Dette er illustrert på fig. 2 som viser kote +2,5 med rødt. 
Områdene mellom denne koten og sjøen vil da være oversvømt.  
 

  

11.3 Forurensning 

Det er flere områder med forurenset grunn i Horten sentrum. Deler av HAC / ROM – området har tidligere vært 
en avfallsfylling.  I deler av havneområdet nær kystverket har grunnen vært forurenset av olje. Ved den tidligere 
eiendommen til Exide Sønnak er det sannsynlig med blyforurensning i grunnen. Det er også grunn til å tro at 
andre deler av havne- og industriarealene har forurenset grunn.  
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Risiko er knyttet til at mennesker, spesielt barn, kan bli eksponert for forurenset jord utendørs. Fare for 
eksponering vil da primært kunne skje hvis dypereliggende masser blir tilgjengelig i forbindelse med inngrep 
som skjer under utbyggingen. 

Forurensninger i massene vil dessuten kunne forårsake inntrenging av flyktige og giftige gasser i boliger.  Ved 
utbygging av områder med forurenset grunn eller hvor det er grunn til å tro at de kan være forurenset grunn 
skal det foretas en kartlegging av forurensning. Med utgangspunkt i kartleggingen skal det utarbeides en 
tiltaksplan.    

11.4 Overflatevann 
Det er mye som taler for at ekstremvær med mye nedbør over korte perioder vil bli mer vanlig i framtiden.  
Overflatevann og takvann i sentrumsområdet vil særlig være utfordrende fordi naturlige flomveier i stor grad er 
bygget igjen og en stor andel av overflatene er tette. I disse områdene er det derfor viktig at 
overvannsløsninger er med i planleggingen fra en tidlig fase. 
Overvannshåndteringen må ikke føre til økt spredning av eventuelle forurensninger i grunnen. 
Overvannet fra sentrumsområdene vil ofte være noe forurenset og løsninger som fremmer sedimentering bør 
prioriteres. Alt overvann som samles opp og føres i rør skal som minimum føres via sandfang dimensjonert for 
aktuell vannmengde før utslipp til resipient eller ved avtale til kommunale ledninger. 
Flomveier ved ekstremvær må sikres og dokumenters.  
En framtidig utbygging av Ytre havn vil måtte føre sitt overvann direkte til resipient via sandfang eller annen 
tilsvarende eller bedre løsning. Løsningen må være dimensjonert for høyvannstand. Fordrøyning vil ikke være 
aktuelt, men flomveier ved ekstremvær må sikres. 

11.5 Transport av farlig gods 
Det foregår transport av farlig gods gjennom Horten sentrum. På kartsiden til direktoratet for samfunnssikkerhet 
er det et kart som viser ruter for transport av farlig gods. Det er basert på trafikk via den gamle 
ferjeoppstillingsplassen og viser ruter både mot nord og sør. I dag går all tungtrafikk fra ferga på rv 19. Området 
hvor det er risiko knyttet til transport av farlig gods er derfor knyttet til ferjeoppstillingsplassen og rv 19 ut mot E 18.  
 

11.6 Løsmasser i sentrum 
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Deler av sentrum består av hav- og fjord og sandavsetninger. Deler av dette kan være marin leire hvor det kan 
forekomme kvikkleire. Det er viktig med grunnundersøkelser for å kartlegge risiko før byggearbeider. 

12 Vurderingskriterier 

Kriteriene som er benyttet for gradering av sannsynlighet og konsekvens tilsvarer det som er angitt i Temahefte 
10 utgitt av DSB, "Samfunnssikkerhet i arealplanlegging"/1/. 
 
Akseptkriterier sannsynlighet  
Lite sannsynlig Mindre enn en gang i løpet av 50.år 

Mindre sannsynlig Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år 

Sannsynlig Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år 

Meget sannsynlig Mer enn en gang i løpet av ett år 

 
Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i fem kategorier: 

Betegnelse Personer 
 

Miljø Materielle verdier/økonomiske tap 

Ufarlig Ingen personskade 
 

Ingen skade Ingen skade på materiell  
Driftsstans / reparasjoner  
< 1 uke. 

En viss fare Få og små personskader Mindre skader, lokale skader Mindre lokal skade på materiell og ikke umiddelbart behov 
for reparasjoner, eventuelt mulig utbedring på kort tid. 
Driftsstans / reparasjoner  
 < 3 uker. 

Kritisk Alvorlige personskader Omfattende skader, regionale 
konsekvenser med restitusjonstid < 1 
år. 

Betydelig materielle skader Driftsstans / reparasjoner 
> 3 uker. 

Farlig Alvorlige skader/en død. Alvorlige skader, regionale 
konsekvenser med restitusjonstid > 1 
år 

Alvorlige skader på materiell. 
Driftsstans / reparasjoner 
> 3 mnd. 

Katastrofalt En eller flere døde. Svært alvorlige og langvarige skader, 
uopprettelig miljøskade 

Fullstendig materielle skader 
Driftsstans / reparasjoner > 1 år. 

 

13 Risikomatrise  

 Lav risiko 
 Middels risiko 
 Høy risiko 
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Risikomatrise 

Sannsynlighet Konsekvens 

 Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt 

Meget 
sannsynlig      

Sannsynlig Støy og støv 
fra trafikk 

Grunnforurensning 
Overflatevann 
oversvømmelse 
Ulykker med gående / 
syklende 

Setninger 
   

Mindre 
sannsynlig  Støy 

Luftforurensning 

Trafikkulykker 
 
Stormflo 
oversvømmelse 

Radon  
Ulykker med 
farlig gods 

Brann og 
eksplosjon 
 

Lite sannsynlig      

 
 
ROS-analysen har identifisert 12 relevante hendelser/situasjoner, hvorav 4 hendelser/situasjoner utgjør en høy 
risiko (rødt felt over og merket rødt under): 
 

• Brann/eksplosjon 
• Ulykker med farlig gods 
• Radon  
• Setninger 
• Overflatevann / oversvømmelse 
• Trafikkulykker 
• Stormflo / oversvømmelse  

• Grunnforurensning 
• Ulykker med gående / syklende 
• støy 
• luftforurensning 
• støv fra trafikk  

 

14 Samlet vurdering av virkningen av planen 

Kommunedelplanen er en overordnet plan og vil følges opp av videre reguleringer som utreder konsekvenser 
av tiltakene. Temakart og ROS- analysen indikerer områder hvor særlig hensyn må tas ved tiltak. 
 
Satsing på økning av boliger i sentrum kan by på utfordringer på sikt, men utvikling av sentrum vil ta tid og gå 
trinnvis. 2015-2019 vil i hovedsak de regulerte områdene som Indre havneby og gjestehavna utvikles. Disse er 
utredet i reguleringsplanene. 
I sjøfront øst vil avklaringer, utredninger og disponering av arealene avklares gjennom videre planlegging, 
inkludert virkningene av utviklingen. ’ 
 
Det er laget en felles konsekvensutredning for alle innspillene til areal og sentrumsplanen. I tillegg foreligger det 
en trafikkanalyse 2014, byanalyse (Gehl 2014) og handelsanalyse (2011). Dette er redegjort for i planens del 
1:Mål og strategier for areal- og sentrumsutviklingen i Horten.  
 
Dette kapitlet er kun en kort summarisk gjennomgang av noen tema som er nevnt i forskriften om 
konsekvensutredninger, i tillegg til de 5 temaene utredet i kapittel 1.  

14.1 Folkehelse  
Folkehelse skal ha et gjennomgående fokus i alle planer. Dette er forankret i kommuneplanens samfunnsdel og 
kommuneplanens arealdel. Et godt miljø kan fremme helse f eks ved å oppmuntre til fysisk aktivitet og sosial 
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kontakt. Sentrumsplanen legger til grunn at gangavstand skal være e n styrende for sentrumsutviklingen og har 
en rekke helsemotiverende tiltak i planen. Ved å samle hverdagsaktivitetene som hjem, skole, arbeid, handel 
og fritid er det mulig å leve i større grad uten bruk av bil. Innbyggere i byer lever generelt sunnere enn på landet 
viser nyere forskning. De arealplanmessige helsegevinstene i sentrumsplanen er langsiktige, men viktige. 
Planbestemmelser og videre teknisk forskrift sikrer universell utforming og HC p- plasser.  

14.2 Klima og miljø  
Kommunen har en vedtatt klima og miljøplan. Sentrumsplanen 
følger opp denne ved bl.a. at arealer og transportsystem 
planlegges effektivt i et kompakt sentrum, med framtidig 
boligbygging innenfor 10 min. gange til sentrumskjernen, 
sammen med en restriktiv holdning til parkering. Lokalt vil 
virkningen av dette vil være bedre miljø gjennom luftkvalitet og 
bokvalitet. Generelt kan en si at planen fremmer miljø- og 
klimavennlig transport ved å konsentrere sentrum, i tillegg til flere 
tiltak for å fremme gange og sykling. Energibruk i bygg følges 
opp gjennom Tek10. 

14.3 Fjernvarme 
Det er etablert et fjernvarmenett i Horten sentrum som er en 
oppfølging av klima og miljøplanen. Alle nye store 
boligprosjekter har krav om vannbåren varme gjennom 
planbestemmelsene. Konsesjonsområdet dekker noe mer enn hele planområdet. Fjernvarmenettet i sentrum 
varmes opp med ved bruk av sjøvann og varmepumpe. Jfr. Temakart Konsesjonsområde for fjernvarme. Kap.15 
i planbeskrivelsen.  

14.4 Støy 
De viktigste støykildene er veitrafikk, og ferja. Bestemmelsene sikrer forskriftsmessige forhold mht støy. Sentrum er 
satt som en egen avvikssone i planen. Dvs. at det kan bygges boliger i rød sone, forutsatt avbøtende tiltak jfr. 
bestemmelser. Støykart nr.14 og 15, kap.15 i planbeskrivelsen. I tillegg til trafikkstøy er det noe støy fra 
trafikkhavna (Norsk stål). I forhold til Norsk stål kan avskjerming være et avbøtende tiltak. 
Støy fra ferga kan være utfordrende i forhold til boligbygging.  Det er i bestemmelsene satt krav til maks. støy i 
oppholdsarealer ute og til lekeplasser.   

14.5 Forurensning 
Deler av sentrumsområdet har forurenset grunn. Dette gjelder blant annet deler av sjøfronten i Ytre havn og 
Bromsjordet (Indre havneby). Forurenset grunn er avmerket som hensynssone og redegjort for i ROS-analysen 
foran. Gjennom regulering vil de helsemessige konsekvensene bli vurdert ved en eventuell utbygging på 
forurenset grunn. Det må utarbeides tiltaksplan for håndtering av forurensede masser som skal godkjennes av 
forurensningsmyndighet i hht gjeldene lovverk. Forurensning kan i tillegg til de helsemessige konsekvensene 
også gi store økonomiske konsekvenser for et utbyggingsprosjekt.  

14.6 Luft  
Denne planen vil i begrenset grad påvirke luftkvalitet og klima. Det vil likevel være noen effekter, som 
hovedsakelig er positive i forhold til klima og luftkvalitet. En økning av antall innbyggere i kommunen vil naturlig 
nok føre til noe økte utslipp fra trafikk og fra oppvarming av boliger. En plan med satsing på grønn mobilitet og 
sentrumsnære boliger vil ha til hensikt å redusere trafikkbehovet pr innbygger. Ved at flere mennesker blir bosatt 
sentralt i Horten sentrum, vil en større del av daglige gjøremål kunne skje med gange og sykkel 
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14.7 Stormflo 
Utdypet i ROS – analysen foran. 
Ved utbygging i havneområdene mot Gjestehavna og Sjøfront øst må det legges inn tilstrekkelig 
sikkerhetsmargin med tanke på økt risiko for ekstremt høy vannstand.  Laveste nivå for 1.etg gulv for kommunen 
er satt til kote over +2,5. Et eget temakart viser kote +2,5 for hele sentrum. Konsekvenser utredes i videre 
reguleringsplaner. 

14.8 Grønnstruktur og rekreasjon  
Satsing på økning av boliger i sentrum kan by på utfordringer. Horten sentrum har imidlertid i dag store 
grøntområder i sentrum og relativt kort vei til turområder og strand. Lystlunden og Karljohansvern med 
Hortenskogen er viktige rekreasjonsområder som gir byfolk kort vei til sjø og natur. Kyststien er etablert både 
nordover og sørover.  Planen prioriterer gode offentlige rom, lekeplasser og parker.  
Gehls bystrategi gir føringer for oppgradering av sentrums byrom. Det skal satses på møteplasser og en 
grønnere by. Prioriterte gangforbindelser skal merkes og styrkes og forbinde lekeareal, parker, strandsonen og 
sentrum. Strandsonen skal opparbeides og tilrettelegges for bruk i utviklingsområdene. 

14.9 Barn og unge 
Barn og unges oppvekstvilkår er viktig, og byen skal være et godt og trygt sted å bo og vokse opp. Sentrum har 
en større aldersspredning enn man kanskje skulle tro og det bor en god del barn i byen. Planen har til hensikt å 
legge til rette for gode by - og bomiljø for også barn og unge. Det er gjort tellinger av barn i sentrum i Gehls 
rapport. Den viser at det mangler aktiviteter for unge i sentrum.  Byrommene må utforms slik at det er trygt å 
leke i byen. 
Oppgraderingen av de offentlige byrommene og aktiviteter i Lystlunden skal gi barn og unge møteplasser 
innhold som inviterer til økt bruk. Planen styrker oppvekstvilkårene til barn og unge i sentrum. Barnetråkk må 
hensyntas og krav til lekearealer i varetas gjennom reguleringsplanene. Det er krav om erstatningsareal ved 
omdisponering av arealer som barn bruker. Jfr. RPR barn og unge. 

14.10 Sosial infrastruktur  
Utviklingen av de store arealene i Horten vil ta mange år og behovet for sosial infrastruktur må vurderes i et 
langtidsperspektiv. 17-1800 boliger vil tidligst kunne realiseres full ut på 20 år, og da med optimistiske 
vekstprognoser. 
Barnekullene i sentrum holder seg nokså konstant fordi veksten går på den økende eldre befolkning. Antallet er 
på 300-350 barn pr kull.  
 
Innenfor planområdet er det en barneskole, Sentrum skole. Sentrum skole har nylig blitt rustet opp og bygget ut, 
slik at den nå framstår som en fin og moderne skole.  
Horten videregående i Skippergata og Bekkegata skal samlokaliseres i en ny videregående skole i Lystlunden. 
Ny skole vil stå klar i løpet av neste planperiode. Dette vil bli en ny og framtidsrettet videregående som vil dekke 
behovet på kort og lang sikt. Fordeling av skoleplasser skjer på fylkesnivå, noe som gir fleksibilitet mht lokale 
befolkningsvariasjoner.  
Barnehagetilbudet i sentrum er under endring. Karljohansvern barnehage inklusiv Ørnhuset er planlagt lokalisert i 
ny barnehage, Indre havneby. Den vil ha inntil 10 avdelinger. Barnehagestrukturplanen vil ivareta utviklingen av 
behov for barnehageplasser i sentrum. Denne ble vedtatt høsten 2014 og skisserer en struktur for kommunale og 
ikke-kommunale barnehageplasser de neste 4 årene, dette innenfor barnehagelovens bestemmelser om barns 
rett til barnehageplass. I løpet av kommende planperiode vil Indre havneby trolig utvikles med ca 200 - 300 
boliger. Flere av disse vil spesielt være for eldre og tilknyttet sykehjemmet på Indre havn.  
På lengre sikt bør skole- og barnehagebehovet vurderes fortløpende parallelt med utviklingstakten. Planen vil 
ikke utløse behov for økt skole- og /eller barnehageplasser i den neste fireårsperioden. I et langsiktig perspektiv 
har Sentrum skole begrensede utviklingsmuligheter. Det utarbeides en skolestrukturplan som skal ivareta det 
fremtidige behovet.  
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Det anbefales å avsette arealer til framtidig behov for sosial infrastruktur i de store utviklingsområdene, for 
eksempel i Sjøfront Øst.  

14.11 Kulturminner, kulturmiljøer og estetikk 
Et av hovedmålene i planen er å minske presset på ”eplehagefortetting” og ivareta historiske områder i 
sentrum sitt særpreg. Både enkeltbygg og miljø er ivaretatt. Dette er sikret gjennom bestemmelser, 
hensynssoner og temakart.  

14.12 Handel 
Det har vært en positiv utvikling for handelen i Horten etter 2007.  Handelslekkasjen ut av kommunen har blitt 
kraftig redusert de siste årene som utdypet og beskrevet i DEL 1, Mål og Strategidokumentet.  
Planen legger til grunn å samle sentrum, som et virkemiddel for å oppnå byliv og dermed økt handel. Planen 
åpner ikke for forretninger utenfor sone 1 i sentrum (5 – min. byen). Dette skal bidra til å styrke handelen. Flere 
virksomheter i Storgata sliter. Her kan satsing på uteliv og kultur gi nytt grunnlag. Utvikling av gjestehavna og 
videre sjøfronten mot øst, kan forskyve tyngdepunktet i byen. Bilbruken kan øke hvis det etableres forretninger 
utenfor sentrum og gangavstand. Planen stiller derfor krav om en handelsanalyse ved etablering av mer enn 
1000 m2 handel/ forretning i nye utviklingsarealer langs sjøen.  
Når ny videregående skole om få år står klar i nord i Lystlunden, vil sentrum miste en stor kundegruppe. Dette 
forsterkes av busser som kjører ungdommen til døra. Et mulig tiltak kan være å slippe av ungdommen i sentrum 
Det vil dessuten gi ungdommen hverdagsmosjon. 

14.13 Trafikk   
Konsekvenser i forhold til trafikk og ulykker er drøftet i trafikkanalysen til Rambøll (2014). Generelt kan en si at 
planen fremmer miljø- og klimavennlig transport. Det er flere tiltak hvor virkningen er redusert bilbruk. 
Det er ingen planer for endringer i hovedveinettet for Horten. Det vil bli noe økt trafikk i sentrum nord, i 
forbindelse med ny videregårende skole og utviklingen av Indre havneby. Horten industripark vokser også noe.  
Konsekvenser i forhold til trafikk utredes videre i reguleringsplanene, der lokale tiltak som kryssløsninger og 
lignende, vil bli gjennomført. Planen legger til rette for lavere hastighet og omforming av enkelte bygater. 
Konsekvenser og virkninger av tiltak må håndteres gjennom videre planlegging 
 

  



54

54               Planbeskrivelse og bestemmelser til Kommunedelplan for Horten sentrum  DEL3 

15  Temakart og registreringer 

1. Sonekart for sentrum

2. Avstander

3.

4.

5. Hensynssoner kulturminner

6. Datering gateløp

7. Verneverdi. Bygg i sentrum

8. Sefrakregistrerte bygninger

9. Utbyggingspotensial

10. Hensynssoner

11. Fergestøykart

12. Flom / rassikring

13. Konsesjonsgrense for fjernvarme

14. Byggelinje mot sjø

Prioriterte gangforbindelser

Lekeplasser og dekningsfelt

Registreringskart:

15. Tiltak og reguleringsplaner etter 2007

16. Parkeringsplasser i sentrum

17. Fasader og gaterom



































Registreringskart 17
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FOR KOMMUNEDELPLAN FOR HORTEN SENTRUM 2015-2027

Bestemmelser står på farget bakgrunn.  
Utfyllende retningslinjer og føringer for oppfølging og gjennomføring av planen er vist med kursiv. 
Planbeskrivelsen forklarer og utfyller bestemmelser og retningslinjer.  
Temakartene ligger i Kapittel 15 i planbeskrivelsen, dvs. DEL 3. Temakart 1 – 4 defineres som retningslinje i 
bestemmelsene.  

Kommunedelplan for Horten sentrum består av følgende deler med dokumenter: 

Del 1  Mål og strategier for areal- og sentrumsutvikling i Horten kommune, vedtatt 12. jan 2015. 
Del 2  Bystrategi for Horten sentrum med fokus på byens liv og rom, Gehl Architects 2014, datert 10.okt.2014 
Del 3  Beskrivelse av planen med bestemmelser, plankart temakart og ROS – analyse. 
Del 4  Handlingsplan 2015 – 2027 

Til planen følger også underlagsmaterialet som vedlegg: 
1. Planprogram
2. Trafikkanalyse for Horten sentrum v. Rambøll 2014
3. Byutviklingsanalyse av Sjøfront øst v. Rambøll 2014
4. Skilt – og reklameinnretninger for Horten kommune 2015
5. Konsekvensutredning (KU) felles med arealdelen
6. Veileder grønn mobilitet (Referanse)

Det samlede planmaterialet skal legges til grunn for videre planlegging og tiltak innenfor Horten sentrum. 
I dette dokumentet ligger de juridisk bindende bestemmelsene som har hjemmel i Lov om planlegging og 
byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27. juni 2008 nr 71.  
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1. GENERELLE BESTEMMELSER

11.1 PLANKRAV OG UNNTAK FRA PLANKRAVET (pbl §§ 11-9 nr og 11-10 nr 1) 

Tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav a), e), g), j), k) og l) kan ikke finne sted før 
det foreligger reguleringsplan. «Bystrategi for Horten sentrum» (Gehl datert 10.okt.2014), og temakartene som 
følger kommunedelplanen skal legges til grunn for planlegging og tiltak.  

Unntak fra krav om reguleringsplan 
Følgende tiltak krever ikke reguleringsplan forutsatt at de ikke vanskeliggjør en annen framtidig arealbruk, eller 
etter kommunens skjønn i stor grad ikke påvirker miljø og samfunn, herunder barn og unges interesser: 

a) Utbygging / fortetting innenfor eksisterende byggeområder til og med 6 boenheter eller under 600 m2BRA
innenfor eksisterende bygning eller eiendom, dersom kravene til leke- og uteoppholdsarealene i pkt 1.5.7
og parkering i pkt 1.5.8 er tilfredsstilt.

b) Oppføring av påbygg, tilbygg, samt garasje og uthus for eksisterende boligbebyggelse
c) Mindre tiltak på eksisterende næringsbygg i byggeområder dersom tiltaket ikke medfører økt trafikk, støy

eller forurensning for omkringliggende boliger
d) Tilrettelegging for allment friluftsliv i form av tursti, brygge, toalett og badeplasser innenfor offentlige

sikrede friluftsområder eller i områder avsatt til grønnstrukturformål.

For områder avsatt til kombinert formål utviklingsområder gjelder unntak fra plankravet bare: 

e) Midlertidige tiltak innenfor områdene som bidrar til å klargjøre området for byutvikling, eksempelvis
etablering av grønnstruktur, er tillatt.

f) Mindre tiltak som er nødvendig for eksisterende virksomhet forutsatt at dette ikke vanskeliggjør senere
utvikling.

g) HS2 og HS4 kan reguleres separat eller sammen med tilgrensende utviklingsområder; HS1 eller HS3 eller
HS5. Dersom det fremmes ny reguleringsplan for Gjestehavna (HS3) skal bruk av HS2 og HS4 vurderes i
sammenheng.

h) Omdisponering og/ eller mindre utvidelser av arealer for biloppstilling for fergetrafikk, derunder
kjøremønster for HS1 og HS2

Krav om områderegulering 
For områdene HS1 og HS5 stilles det krav om områderegulering. 

Kommunen kan stille ytterligere vilkår for å fravike plankravet, blant annet utvidet krav til dokumentasjon, 
nabovarsel, høring og/eller rekkefølgekrav som følger av denne planen.  

Når private forslag til reguleringsplaner fremmes for behandling, skal det være redegjort for hvordan det regulerte 
området inngår i en større sammenheng i forhold til teknisk og sosial infrastruktur, grønnstruktur, servicetilbud, 
planlagt utbyggingsmønster og samfunnssikkerhet.  

`Estetisk veileder for Horten sentrum` skal ved revisjon følge opp denne kommunedelplanen og videre være 
retningsgivende for tiltak i offentlige gater og rom i sentrum. 

Mindre tiltak i henhold til byggesaksforskriftens § 3-1. 
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11.2 Bruk av utbyggingsavtaler (pbl § 11-9 nr 2 og 17-2)

Det kan forhandles om og inngås utbyggingsavtale for å gjennomføre arealplaner i Horten kommune. 
Kommunestyret har gjort eget vedtak om forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler etter pbl § 17-2. Innholdet 
i utbyggingsavtalen skal drøftes i oppstartsmøte. 

Gjennom utbyggingsavtale skal det sikres at utbyggingsområder som ikke oppfyller krav om lekeplasser og / 
eller parkering, bidrar forholdsmessig til opparbeiding av nye, og / eller kvalitetsheving av eksisterende 
lekeplasser og / eller parkeringsplasser. Utbyggingsavtaler skal også sikre at tiltak bidrar inn i opparbeidelse av 
tilstøtende offentlige rom, jfr Gehls Bystrategi, datert 10.okt.2014. 

Planbeskrivelsens Kap.3.1.7 skal følges opp i avtalene. 

For ytterligere informasjon om beløp for frikjøp av parkering og lekeplasser, se DEL 4 handlingsplanen.  

Vedtak 18.06.2007 saksnummer K-063/07 (arkivsak 07/1543). 

1.3 KRAV TIL TEKNISKE LØSNINGER FOR NYE BYGGE- OG ANLEGGSTILTAK (pbl § 11-9 nr 3) 

Konsesjonsområde for fjernvarme 

Alle områder innenfor sentrumsplanen ligger innenfor fjernvarmekonsesjon, og alle nye bygninger eller 
hovedombygginger over 1000 m2 BRA skal tilknyttes fjernvarmeanlegget forutsatt at fjernvarmekonsesjonær 
på kommunens forespørsel bekrefter at fjernvarme kan leveres for det konkrete byggetiltaket. Kravet om 
tilknytningsplikt kan fravikes dersom det konkrete byggverket kan dokumentere en bedre miljømessig løsning, 
jf § 27-5. 

1.4 REKKEFØLGEKRAV (pbl § 11-9 nr 4) 

For områder avsatt til utbyggingsformål kan byggetillatelse ikke gis før følgende forhold av betydning for 
utbyggingsformålet er ivaretatt og etablert: 

a) Tilfredsstillende teknisk infrastruktur 
b) Tilstrekkelig skolekapasitet og barnehagekapasitet for boligbebyggelse 
c) Areal til lek og fritidsaktivitet for barn og unge 
d) Trafikksikker atkomst for kjørende, syklister og fotgjengere 
e) Tilfredsstillende kapasitet på veinettet 

For utviklingsområdene «Sjøfront øst» HS1, HS4, HS5 og HS6 gjelder også: 
Før det kan vedtas områdereguleringsplaner eller detaljreguleringsplaner for de enkelte utviklingsområdene 
HS1, HS4, HS5 og HS6 stilles det følgende krav: 

f) Framtidig havn skal være avklart. 
g) Areal for en mulig framtidig ilandføring av en fergefri forbindelse skal vurderes. 
h) De overordnede, helhetlige sammenhengene for arealbruk, bebyggelsesstruktur, grønnstruktur, gang- og 

sykkelveger, vegsystem og kollektivbetjening for områdene skal være avklart og sett i sammenheng med 
HS2 og HS3. Det skal vises hvordan de overordnede sammenhengene kan ivaretas i ulike etapper av 
områdets utvikling. 

i)  Disse overordnede avklaringene kan gjøres gjennom en veiledende plan / programmer for området som 
høres offentlig og behandles av kommunestyret, eller som en samlet arealplan for hele det aktuelle 
utviklingsområdet (fra om med område HS1 til og med HS6) 

j) Trygge gangforbindelser jfr Planbeskrivelsens kap. 15 temakart 3 med rød, blå og grønn merking skal 
merkes, belyses og styrkes.  
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Det kan ikke etableres boliger innenfor områdene HS1 - HS5 før områdene tilfredsstiller kravene til støy. Før 
det kan gis tillatelse til å etablere forretninger som samlet utgjør mer enn 1000 m2 skal det foreligge en 
handelsanalyse som klargjør konsekvensene for handelen i sentrum. 

I forbindelse med oppstart av regulering skal krav om konsekvensutredning vurderes i hht pbl § 4. Ved ny arealbruk 
skal relevante tema konsekvensutredes. Med teknisk infrastruktur menes blant annet kjørevei, gang- og sykkelvei, 
parkering, vann, avløp, overvann og energiforsyning. Krav til lekeareal er nærmere gitt i punkt 3.1, og det kan stilles 
rekkefølgekrav som sikrer opparbeiding og kvalitet på leke- og oppholdsareal. Hvilken infrastruktur, krav til 
opparbeiding og kvalitet og eventuelt rekkefølgebestemmelser som gjelder for de enkelte utbyggingsområdene, vil 
fastsettes gjennom reguleringsplanarbeidet. «Bystrategi for Horten sentrum» (Gehl datert 10.okt.2014), revidert 
«Estetisk veileder» og temakartene som følger kommunedelplanen gir føringer for hvilke krav som vil bli satt for de 
ulike temaene. Handelsanalysen skal avdekke hvorvidt tiltaket gjør at handelen i sentrum går vesentlig ned.  

11.5 BYGGEGRENSER OG FUNKSJONSKRAV (§ 11-9 nr. 5)  

1.5.1 Byggegrense langs fylkesveg  

Fylkesveg klasse 1 – byggegrense 50 meter  

Fylkesveg klasse 2 – byggegrense 30 meter  

Byggegrensen i sone 1 skal tilpasses de eksisterende tilgrensende 
bygninger langs gaten for å opprettholde definerte gaterom. Ved søknader 
om tiltak unntatt plankrav i pkt 1.1.a, innenfor definert sentrumssone, skal 
plasseringen av tiltak langs gate godkjennes av vegmyndigheten.  

Byggegrense i byer og tettsteder fastsettes i reguleringsplan.  

I hht ”Retningslinjer for byggegrenser og avkjørsler langs fylkesveg” Vestfold 
fylkeskommune vedtatt 4.12.12, sak 87/12, kart over fylkesvegklassene er 
vedlagt saken. I byer og tettsteder bør veiene utformes som gater med 
byggegrenser og/eller byggelinjer som ivaretar by- og stedsutvikling. Dette 
skal vektlegges i hele sentrum.  

1.5.2 Avkjørsler til fylkesvei  

Holdningsklasser for Fylkesveger i Vestfold skal legges til grunn ved 
behandling av søknader om tiltak etter § 20-1. Holdningsklassen for 
Horten sentrum er ”Meget streng holdning”  

For tiltak unntatt plankrav jf pkt 1.1 a tillates bruk av eksisterende 
avkjørsler, såfremt ikke annet er fastsatt. Tiltak unntatt plankrav skal 
godkjennes av vegmyndigheten.  

Avkjørsler i byer og tettsteder fastsettes i reguleringsplan. 

I hht ”Retningslinjer for byggegrenser og avkjørsler langs fylkesveg” Vestfold 
fylkeskommune vedtatt 4.12.12, sak 87/12, kart over holdningsklassene er 
vedlagt saken. I byer og tettsteder bør holdningsklassene for avkjørsler 
vurderes ut i fra hensynet til by- og stedsutvikling.  

1.5.3 Byggegrenser langs sjø 

Byggegrense langs sjø er angitt på plankartet og på eget temakart nr.14 i 
Planbeskrivelsens kap.15  
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11.5.4 Utnyttelse  

I utviklingsområder og bybebyggelsesområder skal utnyttelsen være minimum 4 boliger per daa.  

Områdene skal utnyttes på en arealeffektiv måte.  

Utbygging og fortetting innenfor planområdet skal skje etter prinsippet om å bevare og styrke småbykarakteren og 
«hagebyen» i områdene der denne er et karakteristisk trekk. For øvrig skal det tilstrebes en mer urban karakter, og 
ytterligere konsentrert bebyggelse på grå arealer og utviklingsområder, ref temakart 9 «Utbyggingspotensial». 
Utnyttelsen skal ligge på mellom 130 – 250 % brutto BRA og tilpasses boligandelen i bygget, jo flere boliger jo lavere 
utnyttelse. 

Storgata skal styrkes ved å spille på sitt historiske uttrykk og variasjon (ref hensynssone bevaring).  

 

1.5.5 Variert boligsammensetning  

Lokal variasjon i boligsammensetning, bygningstyper og boligstørrelser, skal vektlegges i særligutviklingsområdene 
og ved reguleringa av mer enn 6 boenheter. Det bør planlegges for noen større og familievennlige boliger på 
bakkeplan i alle større boligutbygginger. I reguleringsplaner kan det etter nærmere vurderinger settes krav om 
boligtypesammensetting. 

1.5.6 Høyder   

For nye bygg og tiltak skal fastsetting av høyder ta utgangspunkt i strøkets karakter. Ny bebyggelse skal harmonere 
med rytme og variasjon i forhold til gaterommet og eksisterende bebyggelse langs denne. 

For områder der det ikke er fastsatt høyder i denne eller annen plan, gjelder følgende gesimshøyder: 

Gesimshøyde på 
bygg 

Sentrumsformål 

 

Bybebyggelse 

 

Boligformål 

 

Sone 1 16 meter (5 etg) 13,5 meter (4 etg)  

Sone 2  13,5 meter (4 etg) 9 meter (3 etg) 

 

Mønehøyden kan maksimalt være 3,5 meter høyere enn 
gesimshøyden, forutsatt at de ikke er i konflikt med 
strøkets miljø og karakter, offentlige gaterom (skygge) 
eller nærliggende verneverdig /bevaringsverdig 
bebyggelse. 

Tekniske installasjoner og ventilasjonsrom, kan 
aksepteres som et tillegg i høyde, kun dersom 
installasjonen formes helhetlig sammen med tak og 
volum, både i materialer og form og ikke overstiger 
gesims med mer enn 3 m.    

Jfr. bestemmelser og retningslinjer i pkt.2 og pkt.3. 

 
Figuren viser sonedeling av sentrum i sone 1 (rødt) og 
2(blått).  



    

Kommunedelplan for Horten sentrum 7 Bestemmelser og retningslinjer 5.8.2015 

Flere av bestemmelsene viser til disse sonene. Kartet er vedlagt i større målestokk i Planbeskrivelsens kap.15 
Temakart 1, Sonekart. 

Figur 1: Temakart sonekart 
I de framtidige områdene med kombinert formål utviklingsområder og bybebyggelsesområdene bør høydene variere 
innen et byggefelt / kvartal og fastsettes nærmere i reguleringsplan. Se planbeskrivelsen for veiledning høyder, 
etasjer og funksjoner. 
 

11.5.7 Krav til uteoppholdsareal og lekeplasser  

a) Ved regulering og tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 skal barn og unges behov for leke- og 
oppholdsarealer ivaretas. 

b) Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller avsatt til uterom, fellesareal, fri- eller uteområde til 
skoler eller barnehager, som brukes til eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning i rimelig 
nærhet. 

c) Ved fortetting i eksisterende boligområder og ved etablering av nye boliger skal det etableres tilstrekkelige 
utearealer og lekeplasser i henhold til kvalitetskravene for leke- og uteoppholdsarealer. 

d) I sentrum skal det sikres arealer og opparbeides et nettverk av offentlige lekeplasser med ulikt innhold og 
god kvalitet innenfor inntegnede sirkler med ulik farge, jfr temakart 4 i Planbeskrivelsens kap. 15. 

e) Eventuelle frikjøpsmidler skal gå til etablering og vedlikehold av de offentlige lekeplassene. Jfr kvalitet i 
Byggforsks veileder ”Lekeplasser” 381.301, og ”Bystrategien” fra Gehl, datert 10.okt.2014. 
 

1 KVALITETSKRAV TIL LEKEAREALER OG TIL UTEOPPHOLDSAREALER FOR BOLIGFORMÅL 
Arealet skal: 
f) Være beplantet, tilpasset utbyggingens størrelse og underdelt for ulik bruk ved større utbygging 
g)  Arealet må framstå som et samlet hagerom. Restarealer rundt bygningen(e) skal ikke medregnes 
h) Opparbeides for alle med lek for de minste, spill/ aktivitet for barn og unge, sittegrupper, beplantning, 

grillplass og liknende 
i) Gi rom for både rolig opphold og støyende aktivitet.  
j) Være skjermet fra trafikkfare 
k) Tilfredsstille nasjonale retningslinjer og anbefalinger knyttet til støy og annen forurensning, herunder 

strålingsfare. Minst 50 % av felles uteoppholdsareal og lekeareal skal være solbelyst kl.1500, vårjevndøgn. 
Barn og unge skal spesielt høres ved etablering av tiltak for denne gruppen. 

 
2 MINIMUMSKRAV TIL PRIVAT UTEOPPHOLDSAREAL (MUA) 
Ved ombygging / bruksendring av eksisterende bebyggelse gjelder samme bestemmelser som for ny 
bebyggelse 
 MUA, m2/ (boenhet) Minste stille areal m2/(boenhet) 

Arealet skal ligge utenfor gul 
støysone, LDEN < 55 dB 

Sone 1: Boenheter innenfor 
sentrumsformål og kombinert formål 
bybebyggelse 

5 5 

Sone 1: Boligbebyggelse 10 5 
Sone 2: Boligbebyggelse  10 5 
Sone 1 og sone 2: Innenfor formål 
boligbebyggelse med eneboliger, rekkehus 
og tomannsboliger og boliger med inntil 6 
boenheter i hht H 2300, datert 23.01.14. 

50 30 

Innenfor områdene for sentrumsformål og bybebyggelse i sone 1 tillates at inntil 100 % av privat 
uteoppholdsareal løses på takterrasser og balkonger. For de øvrige områdene tillates tilsvarende for inntil 
50 % av privat uteoppholdsareal.  
 
3 MINIMUMSKRAV TIL FELLES UTEOPPHOLDSAREAL 
Sammen med søknad om rammetillatelse skal det foreligge utomhusplan som skal godkjennes før 
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rammetillatelse gis. Innenfor områdene for sentrumsformål og bybebyggelse i sone 1 og 2 tillates at inntil 100 
% av felles uteoppholdsareal løses på takterrasser og lignende, dersom disse er universelt tilgjengelige. For de 
øvrige områdene tillates tilsvarende for inntil 50 % av felles uteoppholdsareal. 
 

 
Felles MUA m2/ (boenhet) Minste stille areal m2/(boenhet) 

(arealet skal ligge utenfor gul støysone, 
LDEN < 55 dB) 

Boligbebyggelse med 6 boenheter eller flere 10 5 

I bevaringsverdige bygg eller miljø eller tilsvarende kan det være vanskelig eller uønsket å løse MUA på tak eller 
balkong. Det kan vurderes bidrag til offentlige leke- og møteplasser og/ eller byrom. Jfr. Planbeskrivelsens og 
temakart 4”Lekeplasser og dekningsfelt”. For studentboliger kan kravene tilpasses bruken. 
 

4 MINIMUMSKRAV TIL AREAL FOR LEK    
Ref punkt 1.2 skal det gjennom utbyggingsavtaler sikres at utbygging som ikke oppfyller krav om lekeplasser 
bidrar forholdsmessig til opparbeiding av nye, og / eller kvalitetsheving av eksisterende lekeplasser. 
Planbeskrivelsens kap. 15, Temakart 4 «Lekeplasser dekningsfelt 250 m» angir plassering og dekningsfelt for 
eksisterende og nye lekeplasser, og skal legges til grunn for videre planlegging. 

 Maks av-
stand fra 
bolig i m 

1 pr antall 
boenheter  

Kvm Støykrav 

Nærlekeplass 100 6 - 50  50 Hele arealet skal ligge utenfor gul støysone, 
LDEN < 55 dB 

Kvartalslekeplass 250 1-250 1500 Hele arealet skal ligge utenfor gul støysone, 
LDEN < 55 dB 

Lystlunden, Hortenskogen, Karljohansvern og Brårudåsen dekker behov for områdelekeplass (større lekeområde) for 
Horten sentrum. Ved spesielle tilfeller kan kommunen tillate nærlek og kvartalslekeplass løst samlet, utenfor egen 
tomt. Gateareal som omdisponeres til gatetun kan fungere som lekeareal.  

11.5.8 Parkering   

Det skal avsettes plass for biler og sykler på egen grunn i samsvar med soneavgrensing vist på figur 1 pkt 1.5.6 
og Temakart 1 i planbeskrivelsens kap. 15.  

Plassering og fordeling mellom plasser for biler og sykler skal vises på egen parkeringsplan som skal følge planforslag 
eller søknad om tiltak. For annen arealbruk enn de som er angitt i bestemmelsene, må det utøves skjønn. 
Markparkering skal ikke oppta areal ut mot gaten foran bygninger. 

Parkering bør samles i felles p-hus på min 3 etasjer, eller plasseres under bakken. Adkomst til boliger bør være bilfri, 
med unntak av tilrettelegging for nyttetransport. Parkering kan løses på annen tomt, i felles p hus eller kjeller. 

  

Arealkategori Grunnlag pr parkeringsplass Sone 1  Sone 2 

Boligformål Pr boenhet under 60m2 BRA 
Min 0,20 

Maks 0,5 
Min 0,25 

Boligformål Boenheter over 60 m2 BRA 
Min 0,25 

Maks 1 
Min 0,5 

Maks 1,5 

Boligformål Boenheter over 120 m2 BRA 
Min 0,5 

Maks 2 

Min 1 

Maks 2 

Kontor 100 m2 BRA Maks 0,5 
Min 0,5 

Maks 2 

Forretning og service 100 m2 BRA Maks 1 Min 1,5 



    

Kommunedelplan for Horten sentrum 9 Bestemmelser og retningslinjer 5.8.2015 

(næring) Maks 2 

For sentrumsformåI og formål for kombinert bybebyggelse, sone 1: Det tillates ikke etablert ny 
overflateparkering, med unntak av gjesteplasser, korttids -/gateparkering og HC parkering inntil 10 % av 
parkeringskravet/behovet. 
Øvrige områder i sone 1 og 2: Ved utbygging av boligbebyggelse med 6 boenheter eller flere og kontor-, 
forretning - og serviceformål med flere enn 10 parkeringsplasser, kan maksimalt 15 % av p-plassene 
etableres som overflateparkering. 

Det skal settes av parkeringsplasser for mennesker med nedsatt bevegelsesevne: 
Minimum 5 % for parkeringsanlegg inntil 200 plasser 
Minimum 2 % av antall plasser over 200 

Minimum 5 % av p-plassene skal være tilrettelagt for å lade elbil. 

Parkering kan løses utenfor egen tomt, innen en radius på 250m, parkering sikres gjennom tinglyst heftelse.   

 
Krav til parkeringsplasser for sykkel 
Det skal etableres oppstillingsplasser med fastmonterte sykkelstativ i alle tiltak hvor det etableres bolig, kontor, 
forretning og offentlig eller privat tjenesteyting.  

Retningsgivende antall oppstillingsplasser for sykkel er 2 plasser pr 150 m2 BRA bolig og 2 plasser pr 200 m2 
BRA kontor og forretning. For offentlig og privat tjenesteyting må antall oppstillingsplasser tilpasses formålet. I 
sone 1, kan kontor, forretning og service løse kravet utenfor egen tomt, maksimalt 100 m fra inngang. 

11.5.9 Frikjøp  

I sone 1 kan parkeringskravet for bil oppfylles ved frikjøp. For hver manglende biloppstillingsplass innbetaler 
byggherren til kommunen et kontantbeløp etter gjeldende satser vedtatt av kommunestyret i gebyrregulativet. 
Frikjøp for boliger kan kun tillates dersom det finnes tilgjengelige parkeringsanlegg innen en gangavstand på 
250 m. Innbetalte beløp kan bare nyttes til opparbeiding av offentlige parkeringsplasser. Beløpet skal være 
innbetalt til parkeringsfondet før det gis igangsettingstillatelse. 

Ref. nærmere omtale i planbeskrivelsen. Ved spesielle forhold og ved konkrete felles parkeringsalternativer, kan 
frikjøp vurderes i sone 2. 

 
1.5.10 Handelsvirksomhet 

Handelsvirksomhet med et bruksareal på mer enn 3000 m2 eller utvidelse av eksisterende 
handelsvirksomhet som medfører at samlet bruksareal overskrider 3000 m2 kan bare etableres innenfor 
område for sentrumsformål. Handelsvirksomhet skal henvende seg mot offentlig(e) gate(r) med flere 
innganger og høy andel vinduer og ha utadrettet virksomhet mot by - og gaterom.  

Med handelsvirksomhet forstås kjøpesenter med detaljhandel i bygningsmessige enheter og bygningskomplekser som 
etableres, drives eller framstår som en enhet, samt utsalg som krever kunde- eller medlemskort for å få tilgang. 
 

1.5.11 Skilt- og reklameinnretninger  

Innholdet ”Skilt- og reklameinnretninger 2015” skal legges til grunn for plan- og byggesaksbehandlingen, og 
følger som vedlegg til kommunedelplan for sentrum.  
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11.6 ESTETIKK, MILJØ OG GRØNNSTRUKTUR (pbl § 11-9 nr 6) 

1.6.1 Byggeskikk  

Nye bygninger og anlegg, samt endringer av eksisterende, skal utformes i samspill med omgivelsenes karakter 
og form. Bebyggelsen skal ha bygningsformer, volumer, høyder, material- og fargevalg, takform og 
proporsjoner som harmonerer med strøket, fremmer gode gate og uterom, og tar vare på og utvikler 
eksisterende vegetasjon og landskapsbilde.  

Tiltak og bebyggelse skal plasseres slik at gaterom styrkes og repareres, jfr registreringskart nr 17. i 
Planbeskrivelsen. 

I alle plan- og byggesaker skal det inngå en redegjørelse for og vurdering av tiltakets estetiske sider, både i 
forhold til seg selv, til omgivelsene og til fjernvirkning.  

1.6.2 Fasader   

Nye fasader skal utformes med forståelse for eksisterende gateroms rytme, skala, vinduer og fargesetting. 

For publikumsrettet virksomhet skal førsteetasjes fasade henvende seg mot gaten og ha en høy andel vindu og 
inngang. Tildekking av vinduer tillates ikke. 

 

1.6.3 Gater, parker og byrom  (pbl § 11-9 nr 5 og 6) 

a) Gehls Bystrategi 10.10.2014, skal legges til grunn for alle tiltak og planer for gater, parker og byrom. 

b) Søknad om tiltak som grenser inntil prioriterte gangforbindelser (Ref. temakart kap 15, nr.3 i beskrivelsen) 
skal ta hensyn til gangforbindelsene på en slik måte at tiltaket bidrar til, eller opprettholder at 
forbindelsen er attraktiv for gående og syklende. 

c) Søknad om tiltak som grenser inntil utflytende gaterom. (Ref. temakart kap 15, nr.17 i Planbeskrivelsen) 
skal bidra positivt til å definere gate-/byrommet ved å plassere eller tilføre bygg, vegetasjon eller andre 
elementer.  

1.6.4 Vann og overvann (pbl § 11-9 nr.6 og 8) 

I reguleringsplaner og byggesøknader skal terreng- og overflateutforming, grønnstruktur, vegetasjon og 
overvannshåndtering samordnes.  

Tiltak etter § 20-1 kan ikke godkjennes før det er dokumentert tilfredsstillende fordrøyning av overvann på 
egen grunn.  

Vann og overvann bør utnyttes som positive elementer i bymiljøet og i alle utbyggingsprosjekter. Lukkede vannveier 
bør åpnes og restaureres i den grad det er praktisk gjennomførbart. 

1.6.5 Kyststi   

Det skal opparbeides kyststi gjennom områdene HS1, HS2, HS3, HS4 og HS5. Kyststien vist på plankartet har 
veiledende plassering, og endelig trasé skal avklares i videre planarbeid og planlegges sammen med offentlig 
tilgjengelig areal mot sjøen. 
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11.6.6 Støy  

I rød støysone kan det ikke bygges boliger eller gis tillatelse til nye boenheter uten at området samtidig 
skjermes slik at utendørs støynivå kommer under 65 dB fra henholdsvis vegtrafikk og ferge i hht T-1442/2012 
tabell 1.  

Unntak: Innenfor avviksområdet, vist som sentrumssone på plankartet, kan etablering av nye støyfølsomme 
bruksformål tillates innenfor rød sone på følgende vilkår: 

a) Minst 50 % av rom for støyfølsomt bruksformål i hver boenhet og 50 % av alle soverom, skal ha lavere 
støynivå utenfor vindu ved fasade enn nedre grenseverdier for gul støysone.  Bebyggelsen skal ha balansert 
ventilasjon. 

b) For hver boenhet skal støy på stille del av uteoppholdsarealer ha lavere støynivå enn nedre grenseverdi for 
gul støysone. Herunder skal felles lekeplasser og privat uteoppholdsareal ha lavere støynivå som enn nedre 
grenseverdi for gul støysone.  

c) Støyverdiene for øvrig påkrevd uteoppholdsareal skal ligge under nedre grenseverdier for rød støysone. 

Følgende vilkår skal alltid være oppfylt ved bygging i gul støysone i en avvikssone:  
d) Alle boenheter skal være gjennomgående i den forstand at de har en fasade hvor støynivået utenfor vindu 

er lavere enn nedre grenseverdi for gul støysone. 
e)  Minst 50 % av rom for støyfølsomt bruksformål i hver bruksenhet og alle soverom, skal ha lavere støynivå 

utenfor vindu enn nedre grenseverdier for gul støysone.  
f) For hver boenhet skal støy på stille del av uteoppholdsarealer ha lavere støynivå enn nedre grenseverdi for 

gul støysone. Herunder skal felles lekeplasser og privat uteoppholdsareal ha lavere støynivå enn nedre 
grenseverdi for gul støysone 

g) Støyverdiene for øvrig påkrevd uteoppholdsareal skal ligge under nedre grenseverdier for gul støysone. 

 
Soner i hht tabell 1 T-1442/2012 med nedre grenseverdi for vei, havn og terminal og industri med 
helkontinuerlig drift uten impulslyd:  
Rød sone:  Lden 65 dB 
Gul sone:  Lden 55 dB 
 
Alle boenheter skal minimum ha en yttervegg mot en stille side, og minst 50 % av rom for støyfølsomt 
bruksformål i hver bruksenhet og alle soverom, skal ha lavere støynivå utenfor vindu ved fasade enn nedre 
grenseverdier for gul støysone. Dersom det kun er ett oppholdsrom i en boenhet skal minst en fasade i dette 
rommet ha vindu som kan åpnes mot stille side.  
 
Støy på stille del av uteoppholdsarealer angitt i bestemmelse for uteoppholdsareal (ref pkt 1.5.7) skal ha lavere 
støynivå enn nedre grenseverdi for gul støysone. Herunder skal felles lekeplasser og privat uteoppholdsareal ha 
lavere støynivå enn nedre grenseverdi for gul støysone. 

Ny eller vesentlig utvidelse av støyende virksomhet skal ikke etableres slik at eksisterende bebyggelse til 
støyfølsom bruk vil bli utsatt for støy over grenseverdier for gul sone, eller slik at friområder og friluftsområder 
utsettes for støy over grenseverdiene i kap. 3.2.2. i T-1442/12. 

Ved etablering av nye parker og byrom skal stillhet vektlegges som en kvalitet man tar hensyn til ved utformingen. 

1.7 KULTURMINNER OG KULTURMILJØER (pbl § 11-9 nr 7)  

1. Hensyn til kulturminner og verneverdige bygninger skal ivaretas i forbindelse med plan- og byggesaker. 
Verneverdige og antikvarisk verdifulle bygninger, og bygninger og anlegg som er del av et helhetlig 
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kulturmiljø eller kulturlandskap, skal bevares og ikke rives eller endres slik at verdien forringes. 
Kulturminner som veier, steingjerder, hustufter, krigsminner, alleer med mer skal bevares. 

2. Dersom man ønsker å bygge til bygninger med antikvarisk verdi skal det gjøres på en slik måte at det 
ivaretar bygningens verneverdi. 

3. Nye bygninger skal tilpasses både naturlig terreng og verneverdige bygninger når det gjelder høyde, form og 
materialbruk. Ved søknad skal eksisterende og planlagte forhold dokumenteres.  

4. Ved utarbeidelse av detaljert reguleringsplan eller områdeplan skal det lages bestemmelser som ivaretar 
kulturminnene og verneverdige bygninger i området.  

5. Der oppfyllelse av energikrav i plan- og bygningsloven med forskrift ikke er forenlig med bevaring av 
kulturminner og antikvariske verdier, gjelder kravene så langt de passer. 

6. Tillatte byggehøyder for ulike byggeområder i sentrum skal underordnes hensynet til bevaringsverdig 
bebyggelse, miljøkarakter og hensynssoner der disse kommer i konflikt. 

Vurderingen av hva som er kulturminner eller verneverdig bebyggelse vil være gjenstand for en løpende vurdering av 
plan- og bygningsmyndighet og antikvarisk myndighet. Målet for vern er å bevare det opprinnelige både som 
autentisk objekt og som formuttrykk. Ved utbedring av verneverdig bebyggelse kan bygninger tilbakeføres til godt 
dokumenterte faser i bygningens historie. Eldre bygningsdeler bør bevares og gjenbrukes i sin opprinnelige 
sammenheng.  

Rapport og registreringskart for Horten sentrum «Bevaring av bygninger, anlegg og bygningsmiljøer», av Synnøve 
Tomter, mars 2007 gir veiledende føringer for utarbeidelse av reguleringsplaner og byggesaker og for kommunens 
saksbehandling. 

Temakart 7 ”Verneverdi – bygg i sentrum” i planbeskrivelsen kap 15, skal legges til grunn for vurdering av om enkelt 
bygg skal bevares.  

11.7.1 Automatisk fredede kulturminner   

Arealer på land 
Dersom det viser seg at tiltak innenfor planen kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule 
eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje, 
må arbeidet straks stanses og kulturminneforvaltningen varsles umiddelbart, jf kulturminneloven § 8 andre 
ledd. Ansvaret påhviler tiltakshaver og/eller ansvarshavende leder på stedet. Kulturminneforvaltningen avgjør 
snarest mulig - og senest innen 3 uker – om arbeidet kan fortsette og vilkårene for det. Fristen kan under gitte 
forhold forlenges. 

Arealer i vann 
Skulle det oppdages kulturhistorisk materiale i vann som kan være vernet eller fredet etter kulturminneloven 
(keramikk, glass, vrakdeler etc.), må arbeidet straks stanses i den utstrekning det kan berøre materialet og 
Norsk Maritimt Museum varsles umiddelbart, jf kulturminneloven § 14, jf §§ 8 andre ledd og 13 første ledd. 
Tiltakshaver plikter å underrette den som skal utføre arbeidene om dette, men står også selv ansvarlig for at 
det blir overholdt. 
 

1.8 MILJØFORHOLD, SIKKERHET OG KRAV TIL OPPFØLGENDE ARBEID (pbl § 11-9 nr 6 og 8) 

1.8.1 Risiko og sårbarhet   

Ny bebyggelse skal sikres mot skade fra ras og flom.  
I arealplaner og byggesøknader skal det tas hensyn til mulighetene for stormflo og uvanlig høy sjøgang. 
Kotehøyden for overkant gulv i skal ikke settes lavere enn kote +2,5 m o h uten at det etableres 
tilstrekkelig sikkerhet (avbøtende tiltak) mot fare eller skade. 
Ved utarbeidelse av reguleringsplaner eller ved søknader om byggetillatelse i områder med løsmasser 
under marin grense skal det utføres geoteknisk utredning av kvikkleireskredfare.  
Ved nybygging skal det tas hensyn til forurenset grunn, radon, elektromagnetisk stråling, luftforurensning, 
støy og annen forurensning. 
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Ny arealbruk og/eller bebyggelse skal ikke medføre at sårbare dyre- og plantearter går tapt. 

For områder som er utsatt for farer som skred, ras, flom og støy vises det til retningslinje nr 2/2011 ”Flaum - og 
skredfare i arealplaner” revidert22.mai 2014 og ”Retningslinjen for behandling av støy i arealplanlegging (T-
1442/2012)”. 

  
1.8.2 Flomveier  

Naturlige flomveier skal bevares. Der det er behov skal det avsettes areal for nye flomveier. Bygninger og 
anlegg ved flomveier skal utformes slik at det oppnås tilstrekkelig sikkerhet. 

 

1.8.3 Transport   

Ved utarbeidelse av reguleringsplan og ved nye tiltak, skal det tas hensyn til virkningene for trafikksikkerhet, 
forholdet til kollektivtransport samt framkommelighet på berørt veinett og tilgjengelighet for gående og 
syklende. Trafikksikkerhet skal prioriteres ved valg av løsninger. 

I nye planer skal det sikres trygge gangveier (snarveier) mellom boligområder og bussholdeplasser, mellom lek, 
grønnstruktur og sentrum, jf Planbeskrivelsens temakart 3 grønnstruktur og prioriterte gangforbindelser. 

2 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL AREALFORMÅL 

2.1 SENTRUMSFORMÅL OG KOMBINERT BYBEBYGGELSE  

2.1.1 Handelssentrum 

Området vist som sentrumsformål på plankartet er det primære handelssentrumet i Horten sentrum. 
Innenfor dette området skal minimum 1. etasje mot offentlig gate disponeres til forretning eller annen 
publikumsrettet virksomhet.  
For krav til utforming og kvalitet for sentrumsformål og kombinert bybebyggelse, se pkt 1.6.  
  

2.1.2 Torget  
Det kan etableres arealer for lek, opphold, utstillinger og ikke permanente tiltak uten krav om reguleringsplan. 
Møte- og lekeplass skal opparbeides etter godkjent utomhusplan som inkluderer farger og beplantning 
Ref «Bystrategi for Horten sentrum» (Gehl datert 10.okt.2014). Barn og unge skal spesielt høres ved etablering av 
tiltak for denne gruppen. Se også B4 – Hensynssone. 

 

2.1.3 Kombinert formål bybebyggelse 

Hvis ikke annet er spesifisert under det enkelte feltet, kan områder med formål kombinert bybebyggelse i sone 
1, reguleres til samme formål som for sentrumsformål, med unntak av handel som bare kan etableres innen for 
sone 1. I forbindelse med oppstart av regulering skal det vurderes krav om konsekvensutredning. Ved ny 
arealbruk skal relevante tema konsekvensutredes.   
Innenfor område for bybebyggelse i sone 1 er det ønskelig, men ikke krav om at 1. etasje mot offentlig gate 
disponeres til forretning eller annen publikumsrettet virksomhet, se også pkt 1.5.4 Utnyttelse for høyder, og pkt 3 
bestemmelser og retningslinjer til hensynssoner. 
Områder med formål kombinert bybebyggelse er ikke konsekvensutredet i denne planen da formål ikke er kjent.  
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Områder der ikke annet er spesifisert spesielt, kan reguleres til næringsbebyggelse, boliger, offentlig og privat 
tjenesteyting, trafikkformål, friområde. Handel kan etableres i sone 1.  Barn og unge skal spesielt høres ved 
etablering av tiltak for denne gruppen. 

Formålet ”Framtidig kombinert bybebyggelse” gjelder for feltene HS9, 13,14 og 16  

 

22.1.4 Storgata og torget (pbl § 11-9 nr 5) 

Innenfor de områdene for sentrumsformål og bybebyggelse som er avgrenset av hensynssone for bevaring av 
kulturmiljø H570_4 gjelder følgende: 

a) Gaterommenes historiske karakter skal opprettholdes ved at nye tiltak/ tilbygg skal plasseres i gatelivet. 
Bebyggelsen skal ha urban karakter og ha flere innganger mot Storgata / torget pr. kvartal.  

b) Nybygg / tilbygg mot gate skal ha vertikale fasader som bygger opp under den tradisjonelle 
tomtestrukturen og bygningsrytmen.  

c) Det skal tas hensyn til bygningenes historiske særpreg ved til- og påbygg ved bestemmelse av høyde. Tillatt 
gesimshøyde er 16 m, med mønehøyde på 3,5 meter over gesims. Innen samme kvartal skal 
gesimshøyden(e) mot Storgata og torget variere for å underbygge vertikalitet. Maksimalt 50 % av 
bygningene innen samme side i et kvartal kan ha maksimal gesimshøyde og gesimshøyde 19,5 meter. 

Det tillates et moderne formspråk / arkitektur der tiltaket på en god måte tilfører eller ivaretar gaterommets 
karakter. Det tillates endring av gateutforming i Storgata og på torget iht. Gehls bystrategi for Horten sentrum, 
datert 10.okt.2014. 

På nordsiden, mot torget kan det vurderes høyere bygg enn gesims 19,5. Hensynet til historiske bygg skal 
ivaretas. 

2.1.5 OOmråde HS16  og B2 (Småhuskvartal mellom Skippergata og Apotekergata) (pbl § 11-9 nr 5) 

Innenfor bybebyggelse HS16 og boligområde B2 som sammenfaller med avgrensing av hensynssone for 
bevaring av kulturmiljø H570_2 gjelder følgende: 

Kvartalets karakter som tett småhusmiljø skal ivaretas. Tiltak skal plasseres i gateliv mot hovedgater og ha 
hager på bakkeplan.  
Nybygg og tilbygg skal harmonere med kvartalets bebyggelsesstruktur, proporsjoner og bygningstyper.  
Maks tillatt 50 % BYA og 6 m gesims / mønehøyde 8,5 m. Opplett eller ark kan tillates med høyde lik 
mønehøyde i inntil 1/3 av takets bredde. 
Det tillates ikke etablert småblokk eller blokkbebyggelse og lignende.   
Det åpnes for handel og næringsvirksomhet i eksisterende bebyggelse eller ny av samme karakter langs 
Apotekergata og Teatergata i felt HS16.  

Ved etablering av smånæring langs Apotekergata bør gatekanten anvendes til fortaussalg ved konkret 
forespørsel. 
 
2.1.5 Område HS9 Ørnhuset (pbl § 11-9 nr 5)  

Området kan tas i bruk til næring, offentlig og privat tjenesteyting, grønnstruktur og idrett innen eksisterende 
bygningsmasse eller tilsvarende volum som erstatning for eksisterende bygningsmasse. Mindre tilbygg kan 
tillates innen en ramme på maks 10 % økning av eksisterende bygningsmasse. Ved riving og nybygg, stilles det 
krav om regulering.   

2.1.6 Område HS13. Hallings gate  

Området kan tas i bruk til bolig, næring, offentlig- og privat tjenesteyting og grønnstruktur. Gesimshøyde på ny 
bebyggelse skal ikke overstige 16 m inkludert inntrukket etasje, og ikke framstå høyere enn småhus mot 
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Sørbygata. Mindre påbygg på tak, som tekniske installasjoner og ventilasjonsrom, kan aksepteres som et tillegg 
i høyde, men bare dersom installasjonen formes helhetlig sammen med tak og volum, både i materialer og 
form og ikke overstiger gesims med mer enn 3 m. 
 
Bebyggelsen skal plassers slik at den sikrer gode uteplasser og lys/ solforhold ute og inne, og slik at gateløpene 
defineres. Parkering skal legges under terreng. Hallings gate skal være åpen for gang- og sykkel til Sørbygata. 
Situasjonsplan skal også vise opparbeidelse, beplantning og belysning av Hallings gate.  
Se videre beskrivelse av området i planbeskrivelsen. Lekeareal, jfr bestemmelse § 1.5.7.  
 
22.1.7 Område HS14 Skolegata  

Området kan tas i bruk til bolig eller parkeringshus, eventuelt i kombinasjon. Nytt p-bygg kan ha minimum 3 
etasjer  4 etasjer . Gesimshøyde er 13 m. Ved bygging av parkeringshus skal det fokuseres på å gi bygget en 
form, fasade og materialbruk som sikrer at det framstår på en tiltalende måte. 

Høyder for P-anlegg er definert Planbeskrivelsens kap. 3.1.8. 

2.2. UTVIKLINGSOMRÅDER   

I områder der ikke annet er spesifisert spesielt, kan reguleres til næringsbebyggelse, boliger, offentlig og privat 
tjenesteyting, trafikkformål, friområde. Det tillates handel i sone 1.  

Innenfor formålene skal det bygges en bymessig og variert bebyggelse. Områdene skal bygges ut på en måte 
som tilfører kvaliteter i form av møteplasser, grønne områder, aktivitetsarenaer og nødvendig teknisk- og sosial 
infrastruktur. Områder og større felt som i hovedsak reguleres til næring, skal også ha grønnstruktur og 
sammenhengende, skjermede gangveier for gående/ syklende. Det skal opparbeides en trerekke/ allé langs 
Strandpromenaden.  Strandsonen skal opparbeides som friområde og / eller være tilgjengelig for allmenn 
ferdsel og bruk. Det skal vurderes konsekvenser for trafikale forhold og prioriterte gangforbindelser(temakart 
nr 3) skal styrkes. Se pkt 1.4 om rekkefølgekrav til overordnede avklaringer. Parkering under bakken medregnes 
ikke i utnyttingsgraden.   

I forbindelse med oppstart av regulering skal konsekvensutredning vurderes. Ved ny arealbruk skal relevante 
tema konsekvensutredes.   

For felt innenfor utviklingsområder og bybebyggelse, som reguleres til boligformål skal retningsgivende utnyttelse 
regulert boligformål, ha min. 4 boenheter pr daa (min 130 % BRA- maks 250 % BRA).  

Høy utnyttelse på boligområder forutsetter at god bokvalitet og grønnstruktur er i varetatt. For næring- og kontor 
tillates en høyere utnyttelse enn for boligbebyggelse. Byggehøydene innenfor et felt/ områdene skal variere.  Barn og 
unge skal spesielt høres ved etablering av tiltak for denne gruppen. 

2.2.1 OOmråde HS1 FFergeområdet / HAC (pbl § 11-9 nr 5) 
Området kan reguleres til næringsbebyggelse, offentlig og privat tjenesteyting, trafikkformål og havneformål, 
friområde. Strandsonen skal opparbeides som friområde og /eller være tilgjengelig for allmenn ferdsel og bruk 
og inkludere kyststi. Det skal etableres og opparbeides en grønn buffersone mot trafikkareal og vei. 
Beplantning og terrengforming skal inkluderes i utomhusplan. 

I tillegg kan spørsmålet om bruk av området til bolig vurderes i planprosessen. Jfr punkt 1.6.6 Støy 

 

2.2.2 Område HS2 Sideareal sør for Gjestehavna (pbl § 11-9 nr 5) 

Området kan reguleres til næringsbebyggelse, offentlig og privat tjenesteyting, trafikkformål, havneformål, 
park/ friområde, parkeringsanlegg. 
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I tillegg kan spørsmålet om bruk av området til bolig vurderes i planprosessen. Jfr punkt 1.6.6 Støy 

 

22.2.3 Område HS3 Gjestehavna (pbl § 11-9 nr 5 og 8) 

Området kan reguleres til næringsbebyggelse, offentlig og privat tjenesteyting, friområde, torg, park, 
gjestehavn med tilhørende anlegg, restaurant, hotell og forretninger. 
I punkt 1.4 stilles det krav om en handelsanalyse før det kan gis tillatelse til å etablere forretninger som 
samlet utgjør mer enn 1000 m2 BRA innenfor området. Størrelse og plassering av eventuelt mer 
forretningsareal avklares på bakgrunn av analysen, og skal ikke utfordre handelstyngdepunktet som ligger i 
sentrum (innenfor sentrumsformålet). 
Det skal sikres gode solforhold på bakkeplanet, i båthavna og byrom som inviterer til bruk. Uteområdene 
skal ikke privatiseres.  
Området skal være tilgjengelig for allmennheten og inkludere kyststi.   

I tillegg kan spørsmålet om bruk av området til bolig vurderes i planprosessen. Jfr punkt 1.6.6 Støy 

 

2.2.4 Område HS4  Sideareal nord for Gjestehavna (pbl § 11-9 nr 5) 

Området kan reguleres til næringsbebyggelse, offentlig og privat tjenesteyting, havneformål, park/ 
friområde, parkeringsanlegg og forretninger. 
Andre og tredje kulepunkt i 2.2.3 gjelder tilsvarende for HS4 
Strandsonen skal være tilgjengelig for allmennheten og inkludere kyststi.  

I tillegg kan spørsmålet om bruk av området til bolig vurderes i planprosessen. Jfr punkt 1.6.6 Støy 

 

2.2.5 Område HS5 Gods- og stålhavnområdet (pbl § 11-9 nr 5) 

Området kan reguleres til næringsbebyggelse, boliger, offentlig og privat tjenesteyting, havneformål, friområde 
og idrett. Et offentlig tilgjengelig parkdrag skal inkluderes for å knytte Lystlunden til sjøen. Strandsonen skal 
være tilgjengelig for allmennheten og inkludere kyststi.   

 

2.2.6 Område HS6 og HS6¹(pbl § 11-9 nr 5) 

Området kan reguleres til næringsbebyggelse, boliger, offentlig og privat tjenesteyting, friområde og idrett. Det 
skal minimum foreligge en helhetlig veiledende plan for fellesrom (grønnstruktur og vei) ved 1.g behandling av 
første reguleringsplan.  
Høydene på byggene skal variere og høyder ikke overstige 4 etg. Trær og beplantning skal inngå i utomhusplan 
og veiledende plan. Innenfor området merket HS61 kan det etableres markparkering tilknyttet idrett og 
videregående skole, uten krav om regulering ref punkt 1.1. Ved etablering av parkering på HS61 skal det 
samtidig sikres en turvei / gangforbindelse ned til kanalen, og bro over. 
Området kan med fordel tilrettelegges med tett/lav bebyggelse, se beskrivelsen. Ref. Temakart grønnstruktur 
og prioriterte gangforbindelser 
 
2.2.7 Område HS7 Ny videregående skole (pbl § 11-9 nr 5) 

Området kan tas i bruk til skole (offentlig og privat tjenesteyting), park og idrettsformål. Gjennom 
reguleringsplanarbeidet og videre byggesak, skal det sikres harmonisk og helhetlig material- og fargebruk for 
nye og eksisterende bygg innenfor området. Utomhusområdet skal være innovativt og opparbeides med et 
innhold som inviterer til sosialt samvær og aktivitet, særlig for unge voksne. Det skal sikres opparbeidede 
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gangveier gjennom og ut av området med god forbindelse til Karljohansvern, Indre Havneby og sentrum. Trær 
og beplantning skal inngå i utomhusplanen, sammen med belysning og møblering. Ref. §2.7. Reguleringsplan 
og utomhusplan skal koordineres med andre prosjekter i området og i parken. 

Rekkefølgekrav bør inkludere oppgradering av deler av parken som f eks elementer for skoleelever, wi-fi, gang- 
og sykkelvei, gangsykkelvei langs kirkegården, samt ny bro til Karljohansvern ved parkering på HS61. Ref. 
Temakart grønnstruktur og prioriterte gangforbindelser, Gehls Bystrategi (Lystlunden), datert 10.okt.2014, og 
kommunale vedtak og planer for parken.  

22.2.8 Område HS8 Bekkegata (pbl § 11-9 nr 5) 

Området kan tas i bruk til offentlig og privat tjenesteyting, næring, boliger, parkering og grønnstruktur. 
Nordøst for byggegrensen skal det sikres en ubebygd opparbeidet trekantet plass foran kapellets akse. Plassen 
skal inkludere en sykkel- /gangvei langs kirkegårdsmuren som forbinder Oregata og Bekkegata.  

Ny bebyggelse skal ha varierte høyder og trappes ned mot Bekkegata.  

Boliger/ leiligheter i første etasje skal ha privat uteplass på terreng. Mot Bekkegata og Oregata skal bygg, 
beplantning og/eller andre elementer bidra til å definere gaterommene. Trær og beplantning skal inngå i 
utomhusplanen.  

Retningsgivende utnyttelse er min 130 % BRA og maks 250 % BRA. Parkering under terreng kommer i tillegg jfr 
Planbeskrivelsens kap 3.1.8 

  

2.2.9 Område HS10. Indre havneby. (pbl § 11-9 nr 5) 

Området kan tas i bruk til boliger, næring, offentlig og privat tjenesteyting, grønnstruktur, parkeringsanlegg, 
båthavn, flytende boliger, marina, restaurant og idrettsformål. Det skal ikke etableres konkurrerende handel 
med sentrum. 

 
2.2.10 Område HS12. Hotelltomta (pbl § 11-9 nr 5)  

Området kan tas i bruk til boliger, næring, hotell, offentlig og privat tjenesteyting, grønnstruktur, 
parkeringsanlegg. Ved nybygg skal Fergegata forlenges ned til Gjestehavna slik at det minimum gjenoppretter 
siktlinje og sykkel/gangforbindelse. Bebyggelsen skal trappes med terrenget mot Sørbygata. Reguleringsplan og 
tiltak skal definere gaterommene, eventuelt tilpasset med gjerder eller tett beplantning. 

Retningsgivende utnyttelse er min 130 % BRA og maks 250 % BRA jfr Planbeskrivelsens kap 3.1.8. Lekeareal jfr 
bestemmelse pkt. 1.5.7.   

 

2.2.13 Område HS15 Linden Park 

Området kan tas i bruk til næring, tjenesteyting og plasskrevende varer eller forretning. Det skal ikke etableres 
ytterligere handel som konkurrerer med sentrum utenfor sone 1. Maksimal gesimshøyde på ny bebyggelse er 9 m. 

 

2.2.14 Område HS17 Skippergata (pbl § 11-9 nr 5)  

Området kan tas i bruk til boliger, offentlig og privat tjenesteyting, næring, handel, parkering og grønnstruktur. 
Ved etablering av næring eller handel i første etasje skal denne ha henvendelse mot Skippergata. Bygg, 
beplantning og lignende skal etableres slik at gaten defineres klart og framstår grønn og med kvalitet. Det 
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tillates ikke etablert et større p-anlegg med fasade, eller et større felt med markparkering langs Skippergata. 
Parkeringsanlegg skal ha minimum 3 etg over terreng, eller kun under terreng. Fasader og bygningsvolum skal 
ha et vertikalt oppdelt formspråk mot gaten. Handel begrenses til maksimalt 3000 m2 BRA. 

Ny bebyggelse skal ha varierte høyder mellom 3 og 6 etasjer og maks 13,5 m gesimshøyde. Det skal etableres 
en grønn buffersone mot Lystlunden som klart avgrenser privat og offentlig areal. Allétrær skal plantes langs 
kjøreveiene og framgå utomhusplan sammen med fredete trær. 

Retningsgivende utnyttelse er min 130 % BRA og maks 250 % BRA. Parkering under terreng medregnes ikke i 
utnyttelsen. Jo lavere boligandel, dess høyere utnyttelse kan tillates jfr Planbeskrivelsens kap 3.1.8.  

22.3 OFFENTLIG ELLER PRIVAT TJENESTEYTING 

2.3.1 Område HS11, Brårud gård (pbl § 11-10 nr 1) 

B6 «Brårudgården» sammenfaller med avgrensing av hensynssone for bevaring av kulturmiljø H570_1, innenfor 
hensynssonen gjelder følgende: 

Innenfor området kan det etableres møte- og lekeplass. Møte- og lekeplass skal opparbeides etter godkjent 
utomhusplan og ta hensyn til Brårudgården. 

Området er regulert og reguleringsplanen innholder bestemmelser om bevaring. 

2.4. BOLIGFORMÅL  

2.4.1 Område B1 «Hagebyen»  (pbl § 11-9 nr 5) 

Innenfor boligområde B1 «Hagebyen» som sammenfaller med avgrensing av hensynssone for bevaring av 
kulturmiljø H570_1 gjelder følgende: 

Områdets karakter som hageby skal bevares med fokus på bydelens historiske gatemiljø og dets egenart. 
Tiltak skal primært plasseres til gateliv, og ellers slik at strøkets grønne karakter med hager og stakittgjerder 
ivaretas.  
Nybygg og tilbygg skal i harmonere med den gamle hagebyens bebyggelsesstruktur, proporsjoner og 
bygningsmiljø. Maks tillatt 35 % BYA og 6 m gesims og mønehøyde på 3,5 meter over gesims. Opplett eller 
ark kan tillates med høyde lik mønehøyde i inntil 1/3 av takets bredde. 
Det tillates ikke etablert lavblokk eller blokkbebyggelse. Det tillates et moderne formspråk (arkitektur) der 
tiltaket på en god måte tilfører eller innordner seg ”hagebyens” karakter.  
Markparkering skal ikke oppta areal ut mot gaten foran hovedbygg. En bil foran garasje tillates 
Ref 1.6.3 om krav til utflytende gaterom. 

 

2.4.2 Område B3, Småhusmiljø mot Lystlunden (pbl § 11-9 nr 5) 

Innenfor boligområde B3 som sammenfaller med avgrensing av hensynssone for bevaring av kulturmiljø 
H570_3 gjelder følgende: 

Området skal bevares med fokus på områdets småhusmiljø som en grønn overgangssone fra urban 
sentrumsbebyggelse til Lystlunden.  
Tiltak skal plasseres og harmonere med strøkets karakter med grønne hager og vegetasjon. Bygg, hekk eller 
gjerder skal bidra til å definere gaterom og overgangen til park. 
Nybygg og tilbygg skal ha proporsjoner som harmonerer med bygningsmiljøet.  
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Tillatt grad av utnytting 40 % BYA og 9 m gesimshøyde. Opplett eller ark kan tillates med høyde lik 
mønehøyde i inntil 1/3 av takets bredde. 

Det tillates ikke etablert lavblokk eller blokkbebyggelse. Det tillates et moderne formspråk / arkitektur der 
tiltaket på en god måte tilfører eller ivaretar seg områdets karakter. Markparkering skal ikke oppta areal ut mot 
gaten. Trær, gjerder og beplantning skal inngå i utomhusplanen.  

  

2.4.3 Fortetting i småhusområder (pbl § 11-9 nr 5)  

Dersom grad av utnytting ikke er angitt i annen plan, skal maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) for 
utbyggingsprosjekter ikke overstige 35 % av tomt, inkludert garasje og boder. Antall parkeringsplasser i, ref pkt 
1.5.8, tas med i beregningen av BYA med 18 m2 pr plass.  

Fortetting på eksisterende boligtomter kan skje ved fradeling der tomtestørrelse og terrengform egner seg, og 
nye bygg lar seg innpasse på en god måte i forhold til eksisterende bebyggelsesstruktur. Både gjenværende og 
fradelte boligtomter skal være tilstrekkelig til å romme bolig, garasje og andre bygg. Både ny og gjenværende 
boligtomt skal ha tilfredsstillende leke og uteoppholdsarealer, ref kravene i pkt 1.5.7. Høyder og volum på nye 
bygg skal harmonere med skalaen i området og strøkets karakter. Bebyggelse og tiltak skal bidra til å definere 
gateløpet. 

Fradeling skal normalt ikke føre til at det oppstår tomter mindre enn 600 m2, ved spesielt gunstige tomteforhold ned 
til 500 m2. Definisjon av tomt er gitt i byggteknisk forskrift § 5.8. Bestemmelsen gjelder også for B2,B3 og B4, dersom 
forholdene nevnt over ikke er regulert for gjeldende felt. 

 
2.4.4 Sekundærleilighet i enebolig (pbl § 11-9 nr) 
I eneboliger i både regulerte og uregulerte områder kan det tillates en sekundærleilighet med bruksareal inntil 
80 m2. 

 
2.4.5 Næringsvirksomhet i bolig (pbl § 11-9 nr 5) 
I områder avsatt til boligbebyggelse, kan det uten søknad om tillatelse etableres lettere næringsvirksomhet på 
inntil 20 % av boligens bruksareal (BRA). Næringsvirksomhet kan etableres dersom dette ikke medfører 
vesentlig økt trafikk eller parkeringsbehov. Handel med dagligvarer og utvalgsvarer tillates ikke. 
Næringsvirksomheten må ikke belaste miljøet eller medføre annen ulempe for boligområdet. Garasjer tillates 
ikke tatt i bruk til næring. 

Med lettere næringsvirksomhet menes hjemmekontor, småskala tjenesteyting, mindre håndverksbedrifter og 
enmannsbedrifter og andre typer virksomhet som ikke genererer trafikk av store kjøretøy eller kundetrafikk i 
særlig grad. 

2.5. OFFENTLIGE BYROM 

 
2.5.2 Miljøgater Mg1 og Mg2 (pbl § 11-10 nr 2) 

I gateløpene merket med bestemmelsesområde Mg1 og Mg2 kan det etableres miljøprioritert gjennomkjøring 
med særskilt opparbeidelse som prioriterer gående og syklister, samt reduserer hastigheten på trafikken.  

De to gatene har ulike forutsetninger og skal utarbeides som to ulike prosjekt. Mg1 skal ha større grad av ”Shared 
space” og lavere fart enn Mg2 i Strandpromenaden. I Storgata skal det tilstrebes en løsning som gir mer plass til folk 
og økt bruk av gaterommet til opphold, salg, kafeer og liknende. Ref dokumenter: Del 2 «Bystrategi for Horten 
sentrum», Gehl 2014, Del3 Planbeskrivelse, Del 4 Handlingsprogram og Trafikkanalyse for Horten sentrum, 2014 
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22.5.3 Sykkelgate (pbl § 11-10 nr 2) 

Oregata fra Storgata til ”Ørnkrysset” kan defineres som prioritert sykkelgate, jfr. Trafikkanalyse for Horten sentrum 
2014, handlingsplan og planbeskrivelsen. Den skal ikke stenges for biltrafikk.

2.6 PARKERING (pbl § 11-7 nr 2) 

På områder avsatt til parkering kan det bygges parkeringshus med minimum 3 etasjer (9 m) og maksimum 4 
etasjer (12 m).  Det må fokuseres på å gi parkeringshus en form og materialbruk som sikrer at det framstår på 
en tiltalende måte.  

2.7 FRIOMRÅDER, LYSTLUNDEN (pbl § 11-10 nr 1) 

Innenfor Lystlunden (område L) er det tillatt å etablere mindre servicebygg, skateanlegg og andre tiltak som 
bygger opp under Lystlunden som friområde og lekeområde. Lystlunden kan fungere som et uteområde for 
videregående skole og ha gode og belyste gang- og sykkelveger mellom sentrum og skolen. Det skal lages en 
helhetlig landskapsplan utarbeidet av fagkyndige som ser alle tiltakene i hele parken i sammenheng. For 
parkdelen skal landskapsplanen være styrende for trinnvis gjennomføring og behandles politisk.  

Parken skal møbleres for ulik bruk, aktivitet og årstider. Effektbelysning av trær, integrering av kunst og tilsvarende er 
ønskelig. Landskapsplanen skal vise beplantning og møblering og bestemme innhold og kvalitet. Den skal sikre 
økonomisk forutsigbarhet og en trinnvis utvikling. Byggetiltak i Lystlunden skal bidra til oppgradering av parken. Ref. 
Gehls bystrategi, skjøtselsplan for Lystlunden og politiske vedtak. Barn og unge skal spesielt høres ved etablering av 
tiltak for denne gruppen. 

3. BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL HENSYNSSONER 

3.1 Sone med særlig hensyn til bevaring av kulturmiljø og kulturminner (jf § 11-8 c) H570    

Innenfor sone med særlig hensyn til bevaring av kulturmiljø og kulturminner skal områdets historiske miljø -
karakter bevares, ref. bestemmelsene for delområdene B5 og B7. 

 

3.1.1 Hensynssone bevaring kulturmiljø, B5  

 Innenfor avgrensing av hensynssone for bevaring av kulturmiljø H570_1 gjelder følgende: 

Enkeltbyggene skal bevares med hagepreg og materialbruk. 
Nybygg og tilbygg skal i harmonere med eksisterende bygninger med hensyn til volum og plassering. Det 
tillates ikke etablert lavblokk eller blokkbebyggelse. Det tillates et moderne formspråk (arkitektur) der 
tiltaket på en god måte tilfører eller innordner seg områdets karakter.  
Markparkering skal ikke oppta areal ut mot gaten foran hovedbygg. En bil foran garasje tillates ref 1.6.3 om 
krav i forhold til utflytende gaterom. 

 

3.1.2 Hensynssone bevaring kulturmiljø, B7 Bekkegata 

Innenfor avgrensing av hensynssone for bevaring av kulturmiljø H570_1 gjelder følgende: 

Områdets bygningskarakter skal bevares med fokus på områdets historiske typologi med tilhørende 
detaljer. Tiltak skal primært plasseres til gateliv, og ellers slik at strøkets grønne karakter med hager 
ivaretas.  
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Nybygg og tilbygg skal i harmonere med eksisterende bebyggelse, proporsjoner og bygningsmiljø.   
Det tillates ikke etablert lavblokk eller blokkbebyggelse. Det tillates et moderne formspråk (arkitektur) der 
tiltaket på en god måte tilfører eller innordner seg områdets karakter.  
Markparkering skal ikke oppta areal ut mot gaten foran hovedbygg. En bil foran garasje tillates ref 1.6.3 om 
krav i forhold til utflytende gaterom. 

 

33.2 Sone med særlig hensyn til naturverdi (pbl § 11-8 c)  

Tiltak etter loven bør utformes og lokaliseres slik at dyr og planters livsbetingelser i minst mulig grad blir 
skadelidende. Virkningene av tiltaket bør kartlegges med bakgrunn i eksisterende kunnskap, herunder 
Artsdatabankens registreringer. Dersom tiltaket berører arealer som kan ha særlig verdi for det biologiske 
mangfoldet, leveområder for arter som inngår i Artsdatabankens rødliste eller naturtyper som inngår i 
Miljødirektoratets til en hver tid gjeldende liste over utvalgte naturtyper, bør virkningene av tiltaket for naturmiljøet 
utredes spesielt. 

3.3 Eksisterende planer 

Tidligere godkjente regulerings- og bebyggelsesplaner med bestemmelser skal fortsatt gjelde. Unntak fra dette 
er krav til uteoppholdsareal, lek og parkering (jf punkt 1.5.7 og 1.5.8) der kommunedelplanens bestemmelser 
gjelder foran reguleringsplanene under, med mindre ikke annet framgår av tabellen under. Der tilsvarende 
tema ikke er behandlet i reguleringsplanene, gjelder kommuneplanens bestemmelser. 

  Unntak i f.t. bestemmelsen over 

367 Indre havneby, områdereguleringsplan 13.05.2013 
Planen skal i sin helhet gjelde foran KDPS, 
med unntak av parkeringskrav  

127-3 Strandpromenaden del 1-7 (vedlegg) 08.11.1978   
127-2 Strandpromenaden del 1-7 (vedlegg) 08.11.1978   
127-1 Strandpromenaden del 1-7 (vedlegg) 08.11.1978   
226 Miljøpr. Gjennomkjøring rv. 19 06.05.1992   
266 Horten kjøpesenter 21.06.1999   
266 Horten kjøpesenter 23.05.2000   
270 Løkkegata 19/21  25.06.2001   
349 Horten Havn (Gjestehavna) 30.04.2012   

214 Braarudgården 17.04.1991 
 Kommunedelplanens best. § 2.3.1 går 
foran reguleringsplanen. 

292 Moloveien 1 15.03.2004   

306 Horten Torg/Kino 02.05.2005 
For torget skal KDPS gjelde foran 
reguleringsplanen 

309 Skippergata 16B og 18 31.10.2005   
233 Moloveien 7 15.03.1995   

243 
Oppst. Plass for fergene, samt park og 
gjestehavn 04.11.1996   

249 V.Braarudg, L. Weldingsg mm 02.06.1997   

318 
Skippergata 6, gbnr 125/62 / 
Videregående skole 19.06.2006   

140 Horten sentrum kv 1 10.01.2083   

139 Horten sentrum kv39 (hotell) 18.01.2083 
Byggegrense og formål fra KDPS gjelder 
foran reg. plan 

345 Vekterkvartalet 18.11.2007   
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347 Storgata 60 31.03.2008   
331 Torget 2,3 og 4 05.05.2008   
330 Storgata 1 - 3 14.12.2009   
257 Vestre Braarudgate 1 og 3 18.05.1998   
262 Nordre Enggate 14 15.12.1998   
257 Vestre Braarudgate 1 og 3 18.05.1998   
262 Nordre Enggate 14 15.12.1998   
221 Storgata 71 19.06.1991   
231 Storgata 55-59 07.12.1994   
337 Strandparken 3-5 16.06.2008 
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Tegnforklaring

Nøyaktig eiendomsgrense Anslått eiendomsgrense Nøyaktig grensepunkt

Anslått grensepunkt Vegnavn Flaggstang

MurFrittstående MurLoddrett Hekk

AnnetGjerde Stolpe Gatelys

Tribunekant Bygningsdelelinje Bygningslinje

Bygningsavgrensning tiltak Mønelinje Takkant

Takoverbyggkant Taksprang Veranda

Annet vegareal avgrensning Gang- og sykkelvegkant Sti

Fortauskant Gangvegkant Vegdekkekant

Vegkant annet vegareal

avgrensning

Vegkantavkjørsel Bolig

Garasje og uthus Annen næring Innsjøkant

KpBestemmelseGrense KpBestemmelseOmråde Båndlegging etter lov om

kulturminner - Nåværende

Krav vedrørende infrastruktur Bevaring kulturmiljø Boligbebyggelse - Nåværende

Friområde - Nåværende Bruk og vern av sjø og

vassdrag med tilhørende

strandsone - Nåværende

KpOmråde gjeldende

Innsjøkant Høydekurve
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Horten kommune

Kommunedelplan

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 125 Bnr: 226 Fnr: 0 Snr: 1

Adresse: Storgata 8

3183 HORTEN

Annen info: Horten sentrum
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Tegnforklaring

Nøyaktig eiendomsgrense Anslått eiendomsgrense Nøyaktig grensepunkt

Anslått grensepunkt KpOmråde gjeldende Vegnavn

Flaggstang MurFrittstående MurLoddrett

Hekk AnnetGjerde Stolpe

Gatelys Tribunekant Bygningsdelelinje

Bygningslinje Bygningsavgrensning tiltak Mønelinje

Takkant Takoverbyggkant Taksprang

Veranda Annet vegareal avgrensning Gang- og sykkelvegkant

Sti Fortauskant Gangvegkant

Vegdekkekant Vegkant annet vegareal

avgrensning

Vegkantavkjørsel

Bolig Garasje og uthus Annen næring

Innsjøkant Planavgrensning Sentrumssonegrense

Arealbruksgrense KpBestemmelseOmråde KpAngittHensynSone

KpBestemmelseGrense Gang-/sykkelveg - På bakken

- Nåværende

Gang-/sykkelveg - På bakken

- Framtidig

Boligbebyggelse - nåværende Sentrumsformål - nåværende Offentlig eller privat

tjenesteyting - nåværende

Kombinert bebyggelse og

anleggsformål - nåværende

Kombinert bebyggelse og

anleggsformål - framtidig

Veg - nåværende

Friområde - nåværende Park - nåværende Innsjøkant

Høydekurve
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Horten kommune

Planstatus

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr Adresse

701 - Horten kommune 125 226 0 1 Storgata 8, 3183 HORTEN

KOMMUNEPLAN/KOMMUNEDELPLAN
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til Plan (vedtaksdato)

Kombinert bebyggelse og anleggsformål - Nåværende (Bybebyggelse) Kommunedelplan - Horten sentrum (7.9.2015)

GJELDENDE REGULERING
Ligger eiendommen i et regulert område?

Nei

BEBYGGELSESPLAN
Omfattes eiendommen eller en del av eiendommen av en bebyggelsesplan etter eldre PBL?

Nei

MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK
Ligger eiendommen eller del av eiendommen innenfor et område med nedlagt midlertid forbud mot tiltak?

Nei

REGULERING UNDER ARBEID
Er det igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen?

Nei

PLANFORSLAG
Eksisterer det planforslag som berører eiendommen?

Nei 

KOMMENTARFELT:
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VIB 

 
Vestfold  
Interkommunale  
Brannvesen IKS 

 
  
 

 
 

Postadresse Fakturaadresse   
Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale  Tønsberg brannstasjon Nøtterøy brannstasjon 
Ollebukta 6, 3126 Tønsberg Brannvesen   Ollebukta 6, Tønsberg Kirkeveien 222, Borgheim 
Tlf 33 00 36 00 c/o Fakturamottak Faks: 33 00 36 09 Faks: 33 40 22 73 
E-post: post@vibr.no Postboks 4228   
Org.nr.: 982 847 796  8608 Mo i Rana Kopstad brannstasjon  
Bankkonto: 2470.25.42215 E-post: 4228@invoicecenter.net  Nykirke  
 

 
 
 
 

Feie og tilsynsopplysninger: 
 

 

 
0701/125/226/0/1 

Adresse: Storgata 8,  

3183 HORTEN 
 

 

 

                                                                               Kryss tegn om den ikke er registrert hos oss 

Ovennevnte eiendom ligger ikke i vårt 

dataregister, grunnen kan være at de ikke har 

ildsted eller at ildstedet ikke er meldt inn til VIB 

I vår database er det ikke registrert noe 

ildsted tilkoblet skorstein i ovennevnt 

adresse. Det er meldeplikt til 

brannvesenet når det monteres ildsted 

for fyring med gass, olje og ved, og vi 

har ikke mottatt noen melding fra 

ovennevnte adresse. Så vi er derfor ikke 

innom denne adressen på verken feiing 

eller tilsyn.  

 

 

 

 Ja Nei 

Er det utført tilsyn med 

fyringsanlegget? Hvis ja sett 

inn dato.  

              

 

 

 

 Dato Utført Ikke utført 

Siste feiebesøk    

  
 

mailto:post@vibr.no
mailto:4228@invoicecenter.net


 

 

Bilag/vedlegg: 

 STORGATA 8, HORTEN 
1. Grunboksutskrift, seksjoneringsbegjæring, festekontrakt 

2. Meglerinformasjon fra kommunen 

3. Leiekontrakter 

4. Vedtekter sameiet, parkeringsregler og parkeringsplan  

5. Firmaattest selger 

6. Kjøpekontrakt 
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Sameiet Lystlunden,  

Storgata 8 

GBNR 125/ 226 

 

 

Sameiet Lystlunden, Storgata 8, GBNR 125/ 226 

 

VEDTEKTER FOR SAMEIET LYSTLUNDEN, STORGATA 8 VEDTATT PÅ 

STIFTELSESMØTE DEN 30. APRIL 2007. 

Korrigert iht vedtatte endringer på generalforsamlingen 07.05.2008 

Korrigert iht vedatte endringer på generalforsamling 11.04.2012 

Korrigert iht vedtatte endringer på ekstraordinert sameiemøte 20.02.2013 

Korrigert iht vedtatte endringer fra; ekstraordinært sameiemøte 20.02.2013 til 

generalforsamling 08.05.2018 

 I. OM SAMEIET 

II. OM SAMEIETS FORVALTNING  

III. BRANNSIKRINGSUTSTYR 

IV. OM UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG ENDRING AV KONTRAKTEN 

V. OVERGANGSBESTEMMELSER 

VI. FORRETNINGSFØRSEL 

HUSORDENSREGLER 

DYREHOLD I SAMEIET 

   GENERELLE REGLER 

 



    KATTEHOLD 

    HUNDEHOLD   

REGLER FOR TUNKONTAKTEN 

V11. ENDRINGER AV VEDTEKTER PÅ GENERALFORSAMLING 

I. OM SAMEIET 

 1.      Eiendommen, Storgata 8, 3183 skal for fremtiden være oppdelt i eierseksjoner.   

2.      Forholdet mellom eierbrøkene skal være basert på antall bruksenheter. 

3.      Sameierne er forpliktet til å delta i eiendommens finansiering og drift, hver med en 

andel svarende til sin sameiebrøk bestemt av tinglyst dokument fra Statens kartverk. Lån 

heftes ift tinglyste avtaler og ikke iht sameiebrøk. Se vedlegg for utregning av fellesutgifter.   

4.      Skal det foretas bygningsmessige endringer i leilighetene av en slik art at  forholdene i 

andre deler av bygningen eller dens utseende påvirkes, må sameiermøtets samtykke foreligge, 

ref. pkt. 17 og bygningsmyndighetenes tillatelse innhentes.   

5.      Den enkelte sameier har ansvar for innvendig vedlikehold av sin leilighet.   

          Sameiet har ansvar for utvendig vedlikehold av tak, takbeslag, vannrenner og 

nedløpsrør, samt fellesarealer, felles bygninger, felles rom og felles installasjoner. Slikt felles 

vedlikehold skal iverksettes av sameiets styre, og belastes driftsbudsjettet og / eller 

vedlikeholdsfond. 

          Det understrekes at ordinært vedlikehold som maling, snørydding og strøing av trapper 

og trappeoppganger er sameiets ansvar. Der hvor ikke alle sameierne er brukere av 

inngang/trapper må sameierne enes om arbeidsdeling.   

6.      De husordensregler samt regler for bruk av vedlikehold av fellesareal og fellesrom som 

pr. i dag gjelder for  Sameiet Lystlunden, Storgata 8 skal fortsatt være bindende for sameiet. 

Endringer i reglene kan gjøres av sameiermøtet.   

7.      Den daglige drift av sameiet skal forestås av et styre valgt på fellesmøte, jfr. pkt. 14.   

8.      Sameiets inntekter fremkommer ved at det på hver leilighet utlignes et fast beløp pr. 

måned som betales forskuddsvis.   



          Det månedlige beløp skal fastsettes på følgende måte: 

          Samtlige fellesutgifter utlignes på den enkelte leilighet på samme måte som vanlig 

husleie fastsettes. Ved fastsettelsen skal det kun tas hensyn til sameiets drift og vedlikehold. 

Offentlige reguleringer skal ikke ha innflytelse på denne fastsettelse.   

          Med fellesutgifter menes samtlige utgifter vedrørende driften, herunder skatter og 

offentlige avgifter, forsikringer, vedlikeholdsutgifter, administrasjonsutgifter o.l., samt 

utgifter til renter og avdrag på pantelån som hviler på hele eiendommen, i den grad disse ikke 

er utløst som hefte på enkeltseksjoner gjennom ekstraordinære innskudd. Slike utgifter 

vedrørende pantelån regnes som ordinære fellesutgifter i forhold til de leiligheter der 

innbetaling ikke har skjedd.   

          Påkostninger på de deler av eiendommen som tjener til felles bruk, skal finansieres ved 

innbetaling etter sameiebrøk.   

9.      Medfører en sameiers bruk av leiligheten eller påkostninger i den enkelte leilighet at 

driftsutgiftene for eiendommen stiger f. eks. ved at beregningsgrunnlaget for skatter, avgifter 

eller assuranse øker, eller at det påløper ekstra vedlikeholdsutgifter e.l., skal vedkommende 

sameier refundere sameiet de økede utgifter. Vedtak om dette treffes av sameiermøtet.    

10.    Ved framleie av eierseksjoner skal styret underrettes omgående om navn på leietaker.   

11.    Ved overdragelse av en leilighet - så vel frivillig som tvungen - skal styrets samtykke 

innhentes. Samtykke kan bare nektes på saklig grunnlag.   

12.    Ingen sameier har adgang til å kreve innløsning av sin andel eller oppløsning av sameiet. 

En sameier kan heller ikke alene kreve utløsning av en annen sameier.   

13.    Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret 

pålegge vedkommende å selge seksjonen, ref. eierseksjonslovens §26.  Medfører sameierens 

oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er sameierens 

oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve 

fravikelse av seksjonen etter tvangsfullbyrdelseslovens kap. 13, ref. eierseksjonens §27.   

          Sameiet har panterett for inntil kr. 50.000,- - kronerfemtitusen - i hver sameiepart 

(seksjon) for mulig udekkede forpliktelser overfor sameiet. Sameiet ved det til enhver tid 

sittende styre er forpliktet til å vike prioritet for sameierens egne pantelån til etter 80% av 

seksjonens verdi til enhver tid.  Sameiet har også panterett i hht eierseksjonslovens §25, 1 

ledd (legalpant inntil 1G).   



I tilfelle det oppstår uenighet om hva seksjonens verdi er, fastsettes denne ved verditakst 

avholdt av takstmann som er medlem av Norsk Takstmanns Forening, eller godkjent av 

Forsikringsrådet. Styret fastsetter regler for fremgangsmåten ved prioritetsvikelse ved 

pantsettelse. 

II. OM SAMEIETS FORVALTNING 

14.    Den daglige ledelse av sameiet forestås av et styre på 3 medlemmer med ett 

varamedlem, som velges på ordinært sameiermøte, jfr. pkt. 16.   

          Styremedlemmer og varamedlemmer velges for 1 år av gangen. Styreleder velges ved 

særskilt valg.   

          Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er tilstede. Vedtak kan gjøres med 

mer enn halvparten av de avgitte stemmer.   

          Styret skal føre møtebok over sine forhandlinger. Styret representerer sameiet utad i alle 

saker.   

          Det er styret som opptrer på sameiernes vegne i de punkt 13 nevnte tilfelle.   

15.    Sameiet forpliktes ved underskrift av styreleder sammen med minst ett av de øvrige 

styremedlemmer.   

16.    Det skal hvert år innen utgangen av april måned avholdes et fellesmøte av sameierne. 

Det innkalles av styrets leder eller forretningsfører med min. 8, maks. 20 dagers varsel og på 

en måte som kan ettervises.   

          Saker som en sameier ønsker behandlet, skal være innsendt styret innen 21 dager før 

møtet. Saken skal nevnes i innkallelsen.   

          På sameiermøtet har sameierne stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier. 

Sameiere som ikke kan møte, kan avgi stemme ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for 

mer enn to andre sameiere.   

17.    Sameiermøtet skal behandle: 

a)   Styrets årsmelding og regnskap. 

b)   Godkjennelse av regnskapet. 

c)   Ansvarsfrihet for styret. 



d)   Anvendelse av overskudd eller dekning av tap. 

e)   Valg av styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer. 

f)     Saker som styret ønsker behandlet eller som en sameier i rett tid har forlangt ført på 

dagsorden. 

g)   ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter 

forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold. Styret får fullmakt til å 

håndtere saker under dette punkt.  

h)   omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende 

bruksenheter, 

i)    salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet som tilhører eller 

skal tilhøre sameierne i fellesskap, 

j)     andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning, 

k)   samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter fra boligformål til annet 

formål eller omvendt, 

l)     samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonslovens §12, 2. ledd, 2. pkt. 

m) tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- eller bruksinteresser og som går ut over 

vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for 

sameierne på mer enn 5% av de årlige fellesutgiftene.   

Vedtak under pkt. g) t.o.m. m) - krever 2/3 flertall. Det kan ikke treffes vedtak i andre saker 

enn de som er nevnt i innkallelsen.   

18.      Ekstraordinært sameiermøte skal innkalles når styret finner det nødvendig eller når det 

forlanges av minst en tiendedel av sameierne. Det innkalles med samme varsel som et 

ordinært sameiermøte, dog kan det innkalles med min. 3 dagers varsel.   

            På ekstraordinært sameiermøte kan det bare treffes vedtak i de saker som er nevnt i 

innkallelsen.   

19.      De av sameiets fellesarealer som er utskilt med egne seksjonsnummer, disponeres av 

styret.   



            Styret kan ikke, uten å måtte forelegge saken for sameiermøtet, beslutte å pantsette en 

eller flere av seksjonene dersom felles finansieringsbehov tilsier dette, ref. pkt. 17, 1. ledd, pkt 

j.   

            Før det foretas vesentlig endring i seksjonens bruksmåte, skal sameiermøtets tillatelse 

innhentes, ref. pkt. 17, 1. ledd pkt j.   

            Salg av en eller flere av de felleseide seksjoner skal godkjennes av sameiermøtet med 

et flertall på minst 2/3 av de avgitte stemmer.  Dersom salget er å anse som vesentlig del av 

eiendommen, trengs samtykke fra samtlige sameiere (ref. eierseksjonslovens § 30, siste 

ledd).   

III. BRANNSIKRINGSUTSTYR 

 28.    Den enkelte seksjonseier plikter å anskaffe og forskriftsmessig montere det 

brannsikringsutstyr som myndighetene til enhver tid fastsetter i lov eller i forskrift.   

29.    Ved salg eller annen overdragelse - og ellers - er det forbudt å fjerne røykvarslere og 

brannslukningsutstyr fra leiligheten.   

30.    Den enkelte seksjonseier eller leietaker plikter å holde brannsikringsutstyret i 

funksjonsdyktig stand ved jevnlig kontroll av trykket i håndslokkeapparatet, etterfylling av 

pulver, utskifting av batteri på røykvarslere, samt annet nødvendig vedlikehold. 

31.    Sameiet har ansvar for anskaffelse, montering og kontroll av brannsikringsutstyr i 

felleslokaler. 

          Sameiets styre bør holde de enkelte seksjonseiere orientert om aktuelle endringer i lov 

eller forskrifter vedrørende brannsikringsutstyr. Styret bør også orientere om, og ved 

henvendelse være behjelpelig med henvisning til rett sted for etterfylling og kontroll av 

trykket i håndslokkeapparat. 

IV. OM UTFYLLENDE BESTEMMELSER 

OG ENDRING AV KONTRAKTEN 

 32.      Lov om eierseksjoner av 23 mai 1997 nr. 31 kommer til anvendelse så fremt intet 

annet er fastsatt i ovennevnte vedtekter.   

33.    Sameiernes forhold til sameiet skal reguleres av husleielovens bestemmelser, for så vidt 

lov om eierseksjoner og denne kontrakt ikke bestemmer noe annet.   



34.    Skulle det oppstå uenighet om hvorledes reglene om sameiets forvaltning skal 

praktiseres, skal for så vidt lov om eierseksjoner ikke bestemmer noe annet, aksjelovens regler 

anvendes så langt det passer.   

35.    Endringer i disse vedtekter kan kun besluttes av sameiermøtet, med minst 2/3 av de 

avgitte stemmer.   

V. OVERGANGSBESTEMMELSER 

 36.    De ordensregler og regler for bruk og vedlikehold av fellesareal og fellesrom som var 

fastsatt ved opprettelsen av sameiet, skal gjelde inntil nye regler er vedtatt.   

37.    Bestemmelsene i denne kontrakt skal  - så langt det lar seg gjøre - tinglyses som hefte på 

eiendommen. 

 

FORRETNINGSFØRSEL 

 Sameiet Lystlunden, Storgt 8 bruker regnskapsbyrået Balanse Regnskap v/ Ellen Lian 

tlf  33316666 for forretningsførsel. All komunikasjon mot Balanse Regnskap skal skje 

gjennom styret. 

Den daglige regnskapsførsel føres av styreleder mot vederlag stort 1000,- tusen norske kroner 

pr måned. (vedtatt på generalforsamling) 

Balanse Regnskap gis autorisajon av styret til å innkreve ubetalt leie iht vanlig 

forretningsførsel. 

     HUSORDENSREGLER 

  1. A) Hver enkelt sameier er ansvarlig for at bestemmelsene blir fulgt. Seksjonene må ikke 

brukes slik at det sjenerer andre.  Husorden inneholder ikke bare plikter.  Vær oppmerksom på 

at den skal sikre sameierne orden, ro og hygge i og rundt hjemmet.   

2.A)  Alminnelige ordensregler: 

          Sameierne plikter å holde sine haveanlegg i orden, og i fellesskap ved dugnad å holde 

veier, fellesbeplantning o.l. i slik stand at anlegget ikke skjemmes. Dersom sameier ikke 

møter på avtalt dugnad, gis det bot på 500,-. 

   B)   Fotballsparking innen sameiets eiendommer er ikke tillatt.   



   C)  Banking, risting eller lufting av sengeklær ved siden av opphengt vasketøy er ikke 

tillatt.   

   D)  Katte- og hundehold er bare lovlig i henhold til regler for katte- og hundehold, vedtatt 

av sameiermøte.  Styret utpeker et dyreutvalg på fem medlemmer, som har ansvar for å 

forvalte reglene for katte- og hundehold, og påse at reglene overholdes.    

   E)   Det er ikke tillatt å gjøre opp ild på sameiets eiendommer. Det samme gjelder felling av 

trær.   

3.A)  Ro i leiligheten. 

         Det skal være ro i leiligheten fra kl. 23.00 til kl.06.30 på hverdager og til og med kl. 

09.00 på søndager og helligdager.   

   B)   Sameierne som ønsker å holde fest hos seg, bes ta kontakt med naboene i forveien slik 

at ergrelser unngås.   

4.A)  Søppel og renhold. 

          Sameierne plikter å bruke de oppsatte søppelbøtter tilgjengelig samt bedrive 

kildesortering. Det godtaes ikke plassering av søppel utenfor søppelbøttene dersom ikke 

særskilt tillatelse er innhentet fra styret. Eks i forbindelse med oppussing/ vedlikehold. Styret 

kan pålegge dagsbøter på inntil 100,- skriver; hundre kroner dersom dette ikke overholdes.  

   B)   Sameierne er selv ansvarlig for at det god passasje til søppelstativene og at stativene 

holdes i stand.   

5.A)  Sanitæranlegget. 

          Alle rom må være såpass oppvarmet at vannet i rørene ikke fryser. Skader på rør og 

sanitæranlegget som skyldes dårlig oppvarming o.l. er sameieren selv ansvarlig for.   

   B)   Det må brukes klosettpapir, og uvedkommende ting må ikke kastes i vannklosettet.  La 

aldri en vannkran stå åpen når et rom forlates.  Fett eller kaffegrut må ikke tømmes i vasker 

eller sluk. Skyll en gang iblant med sodavann for at avløpsrørene ikke så lett stoppes 

til.  Staking av vasker og sluk besørges av sameieren.   

          Hvis et rør springer og stoppekranen ikke kan stenges med det samme surres et håndkle 

eller lignende rundt stedet.  La en snipp av håndkleet henge ned i en bøtte eller en vask slik at 

vannet kan samles opp.   



6.A)  Ferdsel. 

          Det er kun tillatt med helt nødvendig kjøring på området, som for eksempel 

varetransport, flytting og syketransport.  Sameierne bes informere besøkende om at de kan 

parkere i gaten 2 timer gratis samt i lengre tid i umiddelbar nærhet. 

6.B) Parkering 

 Styret i sameiet fordeler de til enhver tid tilgjengelige P-plassene. Parkeringsnøkkel 

henger på tavlen i oppgangen. Alle seksjonseiere har i utgangspunktet rett på en 

parkeringsplass. Dersom noen av beboerene ikke benytter sin P-plass kan denne lånes ut til 

leietakere eller andre beboere i sameiet. Slike avtaler gjøres internt og varsles styret skriftlig. 

Dersom en beboer leier ut sin seksjon, mister denne seksjonene rett til P-plass. Dersom det 

IKKE er et underskudd av P-plasser i forhold til antall seksjoner, får likevel utleid seksjon en 

P-plass. Dersom det ER et underskudd av P-plasser i forhold til antall seksjoner, er det den til 

enhver tid siste utleide seksjon som mister rett til P-plass. Eier eller leier må selv eie kjøretøy 

for å ha rett på P-plass. Dersom alle seksjonseiere bor i sameiet og eier bil, leies det en P-plass 

i nærområdet for sameiet sin regning. Styret har rett til å borttaue feilparkerte biler for eiers 

egen risiko og regning. Ansvaret for bortauing er satt bort til Bilbjørn redning. Bilbjørn 

redning kan nåes på tlf 90554500. Standardvilkår for privat parkeringsregulering er vedlagt 

vedtektene, henger i oppgangen og på gjerdet mot Lystlundveien. 

DYREHOLD I SAMEIET 

 Sameiet har et regulert dyrehold for best mulig å kunne ivareta de ulike interessene blant 

beboerne når det gjelder dyrehold generelt og katte- og hundehold spesielt. 

                                   GENERELLE REGLER 

1)                Alle sameiere har plikt til å søke styret om sitt dyrehold.  Det må søkes før dyret 

anskaffes, og ved innflytting må tillatelse innhentes på forhånd.  En tillatelse innebærer at 

dyreholdet skal forholde seg til regelverket som presiseres her.   

2)        Dyrene i sameiet skal ikke være til sjenanse for øvrige beboere.   

3)        Dersom reglene ikke følges, har sameiet anledning til å forby gjeldende 

dyrehold.  Slike vedtak skal begrunnes skriftlig til vedkommende dyreeier.   

4)         I spesielle situasjoner kan styret fravike regelen om rett til regulert dyrehold.  Det må 

da være enstemmighet bak vedtaket.   



5)                Den enkelte sameier er pliktig til å informere eiendomsmegler og interesserte 

kjøpere ved salg av bolig om disse husordensreglene for dyrehold. 

 

KATTEHOLD 

 6)        Det er kun tillatt med én katt pr. husstand.   

7)        Alle katter skal merkes med halsbånd og id-chips, og kattene skal vaksineres 

regelmessig.  Hannkatter skal kastreres og hunnkatter skal steriliseres.  Ormekur skal gis i 

henhold til anbefalte intervaller.  Som en årlig rutine skal styret i samarbeid med de 

tunansvarlige innhente dokumentasjon fra katteeierne på at disse reglene overholdes.   

8)        Katteeierne og småbarnsforeldrene samordner seg imellom slik at sandkassene blir 

tildekket med presenning hver kveld.   

9)        Katteekskrementer fjernes i den grad det er mulig. 

HUNDEHOLD   

10)      Det er kun tillatt med 1 hund per husstand.   

11)      Alle hunder skal merkes med halsbånd med navn på eier og id-chips samt vaksineres 

regelmessig.  Som en årlig rutine skal styret i samarbeid med de tunansvarlige innhente 

dokumentasjon fra hundeeierne på at disse reglene overholdes.   

12)      Hunder skal alltid holdes i bånd i boligområdet.  Forøvrig gjelder Horten kommunes 

båndtvangregler.   

13)      Det er ikke tillatt å ha hundegård i haven.  Løpestreng som gjør at hunden kan nå 

utenfor egen hage er heller ikke tillatt.  Hunder skal ikke bindes utendørs når eieren ikke er 

hjemme.  Bjeffer hunden slik at den kan sjenere naboer, skal den tas inn.  Styret kan nekte 

dyrehold der dette er til vesentlig sjenangse for naboene. Dette vil i tilfelle komme som en 

konsekvens der det først er gitt skriftlig varsel, og dette ikke taes til følge.  

14)      Hundeekskrementer skal fjernes. 

REGLER FOR TUNKONTAKTEN 

1 .         Tunkontakten er kontaktledd mellom styret og beboerne i alle saker som gjelder 

vedlikehold og dugnad på det enkelte tun.   



2.         Tunkontakten bør se til at fellesarealene holdes ryddig og er i orden, og kan ved behov 

organisere dugnad og mindre  reparasjoner av fellesanlegg, som bl.a. lekeapparater, gjerder, 

søppelstativer, utskiftning av lyspærer på fellesanlegg og lignende.   

            Tunkontakten bør også organisere snømåking av stikkveier og i søppelstativene, samt 

sørge for sandstrøing.  Tiltak som medfører kostnader må ikke igangsettes før styret har 

foretatt bevilgninger.   

            Tunkontakten har spesielt ansvar for at det hver vår planlegges og gjennomføres 

dugnad på tunet og eventuelt sammen med de øvrige tunene på andre fellesområder.  Styret 

kan oppfordre tunkontaktene til å utføre  andre oppgaver som det er rimelig og naturlig at en 

gjør på de enkelte tunene.   

3.        Tunkontakten har ansvar for å holde tunmøter etter behov og sørge for at det hvert år 

før sameiermøte avholdes valg av nye tunkontakter, samt gi melding til styret om 

valgene.  Tunene velger fritt sine tunkontakter, og kan la tunkontakt-vervet gå på omgang 

blant beboerne.   

4.        Tunkontakten har rett til å få tilsendt referat fra styremøtene.  

 

V11. ENDRINGER AV VEDTEKTER PÅ GENERALFORSAMLING 

Vedtak gjort på generalforsamling 11.04.2012: enstemmig vedtektsendring: 

seksjon 8 er selv ansvarlig for fasader, vinduer og tak i sin seksjon ”det lille 

huset”, 1-7 er ansvarlig i felleskap for vinduer, tak og fasader i hovedbygg.  

Fellesarealer er fortsatt alle seksjoner i sameiet sitt ansvar, juridisk, økonomisk 

og solidarisk ift dugnadsarbeid. 

---------------------------- 

Vedtak GF 28.05.2015 

Torvik gis anledning til å parkere to biler bak hverandre. 

---------------------------- 
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Vedlegg 1. 

 
STANDARDVILKÅR FOR PRIVAT PARKERINGSREGULERING 
(kortversjon for oppslag på parkeringsområder) 
DEL I. FØRER AV MOTORVOGNENS PLIKTER: 
§ 1 Undersøkelsesplikt 
Fører plikter å gjøre seg kjent med og innrette seg etter skilting, oppmerking og følgende 
standardvilkår for parkering. 
§ 2 Oppstilling 
Motorvognen skal plasseres som anvist ved skilt eller oppmerking og innenfor det 
oppmerkede felt. Med ”motorvogn” menes i disse vilkårene også tilhenger til motorvogn. 
§ 3 Betaling og parkeringstid 
På plasser med betalingsplikt plikter fører å betale for den tiden motorvognen står oppstilt på 
parkeringsplassen. På avgiftsfrie plasser med registreringsplikt plikter fører å registrere ankomsten ved 
å løse billett eller på annen anvist måte. Betaling/registrering skal skje umiddelbart etter at 
motorvognen er stilt på plass, og etter den betalings-/registrerings-prosedyre som fremgår av eget 
oppslag på betalingsautomaten. Eventuell maksimal tillatt parkeringstid må overholdes. 
Dersom betaling ikke kan skje på grunn av at betalingsautomaten ikke virker og det ikke 
finnes alternativ funksjonell betalingsautomat i umiddelbar nærhet, plikter fører å opplyse om feilen, 
tidspunkt for feilen og eventuelt oppgitt referansenummer på egen lapp som plasseres godt synlig etter 
regelen i § 4, eller varsle parkeringsselskapet på telefon X. 
§ 4 Dokumentasjon 
Eventuelt parkeringsbevis eller kvittering/billett for betalt avgift/registrering, skal plasseres 
godt synlig bak frontruten for kontroll. Har motorvognen ikke frontrute, plasseres kvittering på et 
annet godt synlig sted. 
Kravet til dokumentasjon av betaling/registrering gjelder ikke ved parkering i anlegg med inn-og 
utkjøringskontroll ved hjelp av bomsystem. 
§ 5 Forflytningshemmede 
Fører med offentlig utstedt parkeringstillatelse for forflytningshemmede plikter å følge 
vilkårene for parkering, herunder betalingsplikten, så sant annet ikke er særskilt opplyst. Kun 
motorvogner som har slik parkeringstillatelse plassert etter regelen i § 4, første avsnitt, kan parkere på 
oppmerkede plasser reservert for forflytningshemmede, dersom slike finnes. 
DEL II SANKSJONSMIDLER 
§ 6 Kontrollavgift - fjerning 
Parkering i strid med §§ 1-5 kan resultere i kontrollavgift på kr. X og/eller at motorvognen 
fjernes på førers regning dersom fjerningen er nødvendig og motorvognen står til hinder og i strid med 
vilkårene. Før fjerning kan skje skal fører forsøkes varsles og gis en rimelig frist for selv å fjerne 
motorvognen, med mindre dette vil medføre vesentlig ulempe. 
DEL III PARKERINGSSELSKAPETS PLIKTER 
§ 7 Parkeringsoperatørens plikter – førers rettigheter 
Parkeringsoperatøren plikter å utøve parkeringsvirksomheten i tråd med standardvilkår for 
privat parkeringshåndhevelse (langversjon). Vilkårene pålegger parkeringsoperatørene nærmere 
definerte plikter og er en del av avtalen mellom fører og parkeringsoperatøren. I vilkårene 
fremgår det blant annet at fører alltid skal gis rimelig tid til å sette seg inn i 
parkeringsvilkårene før han/hun må foreta nødvendig betaling/registrering. Fører gis også rett 
til å påklage eventuell ilagt kontrollavgift og/eller fjerning av motorvogn. På 
kontrollavgiftsblanketten skal det alltid opplyses om årsaken til ileggelsen, og den skal om 
mulig festes på motorvognen 
Fullstendig versjon av standardvilkårene kan bestilles ved henvendelse til parkeringsoperatøren eller 
kan finnes på internett: www.parkeringsklagenemnda.no 
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STANDARDVILKÅR FOR PRIVAT PARKERINGSREGULERING 
(kortversjon for oppslag på parkeringsområder) 
DEL I. FØRER AV MOTORVOGNENS PLIKTER: 
§ 1 Undersøkelsesplikt 
Fører plikter å gjøre seg kjent med og innrette seg etter skilting, oppmerking og følgende 
standardvilkår for parkering. 
§ 2 Oppstilling 
Motorvognen skal plasseres som anvist ved skilt eller oppmerking og innenfor det 
oppmerkede felt. Med ”motorvogn” menes i disse vilkårene også tilhenger til motorvogn. 
§ 3 Betaling og parkeringstid 
På plasser med betalingsplikt plikter fører å betale for den tiden motorvognen står oppstilt på 
parkeringsplassen. På avgiftsfrie plasser med registreringsplikt plikter fører å registrere ankomsten 
ved 
å løse billett eller på annen anvist måte. Betaling/registrering skal skje umiddelbart etter at 
motorvognen er stilt på plass, og etter den betalings-/registrerings-prosedyre som fremgår av eget 
oppslag på betalingsautomaten. Eventuell maksimal tillatt parkeringstid må overholdes. 
Dersom betaling ikke kan skje på grunn av at betalingsautomaten ikke virker og det ikke 
finnes alternativ funksjonell betalingsautomat i umiddelbar nærhet, plikter fører å opplyse om feilen, 
tidspunkt for feilen og eventuelt oppgitt referansenummer på egen lapp som plasseres godt synlig 
etter 
regelen i § 4, eller varsle parkeringsselskapet på telefon X. 
§ 4 Dokumentasjon 
Eventuelt parkeringsbevis eller kvittering/billett for betalt avgift/registrering, skal plasseres 
godt synlig bak frontruten for kontroll. Har motorvognen ikke frontrute, plasseres kvittering på et 
annet godt synlig sted. 
Kravet til dokumentasjon av betaling/registrering gjelder ikke ved parkering i anlegg med inn-og 
utkjøringskontroll ved hjelp av bomsystem. 
§ 5 Forflytningshemmede 
Fører med offentlig utstedt parkeringstillatelse for forflytningshemmede plikter å følge 
vilkårene for parkering, herunder betalingsplikten, så sant annet ikke er særskilt opplyst. Kun 
motorvogner som har slik parkeringstillatelse plassert etter regelen i § 4, første avsnitt, kan parkere på 
oppmerkede plasser reservert for forflytningshemmede, dersom slike finnes. 
DEL II SANKSJONSMIDLER 
§ 6 Kontrollavgift - fjerning 
Parkering i strid med §§ 1-5 kan resultere i kontrollavgift på kr. X og/eller at motorvognen 
fjernes på førers regning dersom fjerningen er nødvendig og motorvognen står til hinder og i strid med 
vilkårene. Før fjerning kan skje skal fører forsøkes varsles og gis en rimelig frist for selv å fjerne 
motorvognen, med mindre dette vil medføre vesentlig ulempe. 
DEL III PARKERINGSSELSKAPETS PLIKTER 
§ 7 Parkeringsoperatørens plikter – førers rettigheter 
Parkeringsoperatøren plikter å utøve parkeringsvirksomheten i tråd med standardvilkår for 
privat parkeringshåndhevelse (langversjon). Vilkårene pålegger parkeringsoperatørene nærmere 
definerte plikter og er en del av avtalen mellom fører og parkeringsoperatøren. I vilkårene 
fremgår det blant annet at fører alltid skal gis rimelig tid til å sette seg inn i 
parkeringsvilkårene før han/hun må foreta nødvendig betaling/registrering. Fører gis også rett 
til å påklage eventuell ilagt kontrollavgift og/eller fjerning av motorvogn. På 
kontrollavgiftsblanketten skal det alltid opplyses om årsaken til ileggelsen, og den skal om 
mulig festes på motorvognen 
Fullstendig versjon av standardvilkårene kan bestilles ved henvendelse til parkeringsoperatøren eller 
kan finnes på internett: www.parkeringsklagenemnda.no 
 
Det er kun beboere i sameiet Lystlunden storgt 8 som har anledning til å benytte P-plassene. Da iht 
gjeldende vedtekter. Pasienter ved Horten Helseklinikk kan ikke benytte P-plassene. Det er 2 timer 
gratis parkering i sidegaten og Storgaten. 
 
For borttauet bil ring: Bilbjørn redning på 90554500 
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Kjøper…….. Selger…….. 

 

Denne kjøpekontrakten ("Avtalen") er i dag inngått mellom : 

Torvik Eiendom AS , org.nr. 987 739 606, Sundveien 35  3128 NØTTERØY  

  

("Selger"); 

og 

, org.nr.  

  

("Kjøper"). 

 

1. SALGSOBJEKT 

1.1 Salgsobjektet er eiendommen Storgata 8, gnr. 125, bnr. 226 i Horten kommune (”Eiendommen”), 

som Selger eier og har hjemmel til. 

1.2 Eiendommen vil bli overdratt til Kjøper med påstående bygninger og utomhus-arealer med de 

rettigheter og forpliktelser som per i dag er tilknyttet den. Med Eiendommen følger utstyr, 

installasjoner m.v. som er en nødvendig og naturlig del av Eiendommen og driften av den og som eies 

av Selger. For øvrig gjelder avhendingsloven §§ 3-4 og 3-5. 

2. KJØPESUMMEN OG OMKOSTNINGER 

2.1 Vederlaget for Eiendommen er NOK [BELØP] (”Kjøpesummen”).  

2.2 Kjøpesummen tillagt omkostninger som nevnt i pkt. 2.3 betales ved Overtakelse, jf pkt. 3. 

             5% av Kjøpesummen skal betales til Oppgjørskontoen, se pkt. 3.7, senest 7 virkedager etter 

kontraktsignering. Det resterende av Kjøpesummen tillagt omkostninger som nevnt i pkt. 2.3 betales 

ved Overtakelse, jf pkt. 3. Provisjon til megler trekkes av forskudd så snart Sikringsdokumentet er 

tinglyst, se pkt. 3.4. 

 

2.3 I tillegg til Kjøpesummen skal Kjøper ved Overtakelse betale alle offentlige avgifter og gebyr, så som 

dokumentavgift, tinglysingsgebyr for skjøte og pantedokument(er) og eventuelt konsesjonsgebyr. 

Disse er beregnet til å utgjøre: 

Dokumentavgift skjøte, 2,5%:     NOK [BELØP] 

Tinglysingsgebyr for skjøte:     NOK       525,- 

 Tinglysingsgebyr pr. pantedokument:    NOK       525,- 

 Grunnboksutskrift (pr. stk. inkl. mva):    NOK       215,- 

  

 Sum:        NOK [BELØP] 

  

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter. 

2.4 Ved forsinket betaling skal Kjøper betale lovens forsinkelsesrente p.a. 
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Kjøper…….. Selger…….. 

 

2.5 Selger tar for ethvert tilfelle forbehold om rett til heving av Avtalen inntil Kjøpesummen er betalt i sin 

helhet, jf. Avhendingsloven § 5-3(4).  Oversittelse av forfallstidspunktet for hele eller deler av 

Kjøpesummen med 14. dager eller mer, regnes som vesentlig mislighold, som gir Selgeren rett til 

heving og til å foreta dekningssalg. Selger har rett til å få dekket sitt dokumenterte tap og 

dokumenterte kostnader i forbindelse med dekningssalget.  Slikt mislighold skal anses som 

tvangsgrunnlag som nevnt i lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 nr. 86 13-2, 3. ledd bokstav e). 

2.6 Det er ingen justeringsplikt eller -rett tilknyttet Eiendommen ved Overtakelsen  

3. OVERTAKELSE OG OPPGJØR 

3.1 Overtakelse skal skje den [DATO] klokken 12.00 ("Overtakelse"). 

3.2 Partene er enige om å instruere Q4 Næringsmegling AS v/ Rikke B. Wataker, Nedre Langgate 37, 

3126 Tønsberg, epost: rbw@q4.no (”Oppgjørsansvarlig”) til å forestå oppgjøret. 

3.3 Ved signering skal Selger overlevere til Oppgjørsansvarlig korrekt signert skjøte med Kjøper som ny 

eier per dato for Overtakelse.   

3.4 Videre skal Selger utstede og overlevere til Oppgjørsansvarlig signert og bekreftet pantedokument 

med urådighet (sikringsdokument) på Eiendommen pålydende Kjøpesummen pluss 10%. 

Sikringsdokumentet skal være til fordel for Oppgjørsansvarlig og tjener som sikkerhet for 

gjennomføring av oppgjøret og for ethvert krav som tilkommer Kjøperen, og som springer ut av 

Avtalen.  Ved tvangsdekning eller annen realisasjon av Eiendommen opptrer Oppgjørsansvarlig som 

en fullmektig for Kjøperen.  

Oppgjørsansvarlig skal sende sikringsdokumentet til tinglysning straks etter at det er mottatt. 

3.5 Ved signering skal Kjøper overlevere signert egenerklæring om konsesjonsfrihet til Oppgjørsansvarlig 

som innhenter kommunens bekreftelse. Ved konsesjonsplikt skal konsesjon overleveres av Kjøper til 

Oppgjørsansvarlig før oppgjøret kan finne sted. Kjøper bærer risikoen for at konsesjon innvilges. 

3.6 Kjøperen skal sørge for at hans långiver (”Långiveren”) medvirker til oppgjøret. Eventuelle 

pantedokumenter over Eiendommen til fordel for Långiveren skal i god tid før Overtakelse 

overleveres til Oppgjørsansvarlig slik at tinglysing kan besørges. Tinglysing av pant i Eiendommen til 

fordel for Långiveren før Overtakelse kan bare skje hvis Långiveren ugjenkallelig bekrefter at 

Långiveren vil besørge sletting av pantedokumentene hvis (a) Kjøpesummen ikke blir innbetalt til 

Oppgjørskontoen i samsvar med Avtalen, eller (b) Overtakelse, uavhengig av hvilken årsak, ikke 

finner sted og Oppgjørsansvarlig tilbakefører til Långiveren det mottatte lånebeløp. 

Kjøper skal innbetale Kjøpesummen fratrukket evt. forskuddsbetaling i hht. pkt. 2.2, samt 

omkostninger i henhold til Avtalen, til sammen NOK [BELØP], (“Vederlaget”) slik at beløpet er 

valutert og disponibelt på klientkonto 1503 72 70536 hos Oppgjørsansvarlig (”Oppgjørskontoen”) per 
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Kjøper…….. Selger…….. 

 

Overtakelse. Innbetalinger skal merkes med ”4190054”. Oppgjørsansvarlig disponerer 

Oppgjørskontoen alene. 

3.7 I tiden som går fra Overtakelse og til skjøtet er tinglyst i Kjøpers navn, fritt for heftelser som ikke skal 

følge med ved handelen, er de innbetalte midlene deponert hos megler som oppgjørsansvarlig. Med 

denne avtalen etableres panterett til fordel for Kjøperen, i selgers krav mot megler for utbetaling av 

kjøpesummen, og hvor rettsvern er etablert etter panteloven § 4-5. Avtalen om panterett opphører 

når forutsetningen om tinglyst skjøte fritt for heftelser som ikke skal følge med ved handelen er 

oppfylt.  

3.8 På Overtakelse skal Oppgjørsansvarlig, dersom Kjøpesummen og omkostningene i sin helhet er 

valutert og disponibelt på Oppgjørskonto, sikringsdokumentet er tinglyst og vilkårene i 3.3 og 3.4 er 

oppfylt, kontrollere at heftelser på Eiendommen er i overensstemmelse med Avtalen og sende 

skjøtet med vedlegg til tinglysning. 

3.9 Straks skjøtet er tinglyst, skal Oppgjørsansvarlig kontrollere om det i strid med denne avtale er 

tinglyst utlegg eller andre heftelser på Eiendommen. Hvis skjøtet er korrekt tinglyst, Kjøpers långiver 

vil få forutsatt prioritet, og det er dekning på Oppgjørskontoen for de betalinger som 

Oppgjørsansvarlig skal foreta, skal Oppgjørsansvarlig innfri eventuelle heftelser som ikke skal overtas 

av Kjøper og utbetale avtalt honorar til megler/oppgjørsansvarlig dersom det ikke tidligere er 

foretatt.  Restbeløp utbetales til Selgers konto.  

3.10 Renter på Oppgjørskontoen opptjent etter Overtakelse skal utbetales til Selgeren, mens eventuelle 

renter opptjent før Overtakelse, og av kjøpers innbetaling til dekning av dokumentavgift og 

tinglysingsgebyr skal utbetales til Kjøperen, forutsatt at rentene overstiger ½ R, p.t. NOK 525,-.  

3.11 Senest 14 dager etter Overtakelse skal Kjøper og Selger direkte mellom seg gjennomføre pro/contra 

oppgjør over Eiendommens utgifter og inntekter knyttet til Overtakelse.  

3.12 Selger er ansvarlig for at alle leieforhold, leiekontrakter, depositumskonti, garantier og forskudd 

transporteres til Kjøper ved Overtakelse. Avregning av felleskostnader foretas direkte mellom 

Partene basert på faktiske kostnader ved Overtakelse. Avregning mot leietakerne er Kjøpers ansvar. 

Selger skal medvirke til at leiebetalinger m.v. skjer direkte til Kjøper etter Overtakelse. 

4. MANGELSANSVAR 

4.1 Eiendommen og dens tilbehør overtas ”som den er” jf avhendingsloven § 3-9 og de ledige arealene 

ryddes og rengjøres på sedvanlig måte før Overtakelse. 

Avhendingsloven § 3-9 fravikes, slik at mangel kun vil foreligge dersom Selger har tilbakeholdt eller 

gitt uriktig informasjon om Eiendommen og dette må antas å ha virket inn på Avtalen, jf. 

avhendingsloven § 3-7 og § 3-8. Avhendingsloven § 3-9 siste punktum skal under enhver 

omstendighet ikke få anvendelse på Avtalen.  
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Kjøper…….. Selger…….. 

 

Ovennevnte er ensbetydende med at Kjøper har risikoen for eventuelle skjulte feil og mangler. 

Kjøper har herunder risikoen for de generelle krav til tilstanden for Eiendommen, jf. avhendingsloven 

§ 3-2, dog med unntak for de forhold som er omfattet av Selgers opplysninger i henhold til pkt. 5. 

4.2 Selger har ikke kunnskap om at det foreligger feil eller ufullstendigheter ved den informasjon som er 

gitt til Kjøper vedrørende Eiendommen. Når det gjelder informasjon som er gitt til Kjøper av andre 

enn Selger, samt informasjon som er utarbeidet av andre enn Selger og fremkommer av bilagene, 

skal eventuelle feil eller ufullstendigheter i disse ikke kunne påberopes av Kjøper som mangel, med 

mindre Selger var kjent med eller hadde grunnlag for å korrigere de aktuelle feil eller 

ufullstendigheter. 

4.3 Forhold som er eller burde vært oppdaget av Kjøper eller Kjøpers representanter i forbindelse med 

Kjøpers befaring og gjennomgang av Eiendommen og de fremlagte dokumenter kan ikke senere 

påberopes som mangel overfor Selger, dog med unntak for de forhold som er omfattet av pkt. 5. 

4.4 Dersom det oppstår skade på Eiendommen som er dekket av forsikring og forsikringsbeløpet tilfaller 

Kjøper, kan Kjøper ikke gjøre gjeldende at forholdet utgjør en mangel eller et garantibrudd. 

4.5 Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommens arealer (innvendig eller utvendig) skal ikke under 

noen omstendighet utgjøre en mangel eller et garantibrudd. 

5. SELGERS GARANTIER 

Selger garanterer at følgende vil gjelde ved signering av denne avtalen og Overtakelse, likevel slik at 

garantiene i bokstav (d) til og med (f) bare gjelder ved signering av denne avtalen: 

(a) At Selger eier Eiendommen og er hjemmelshaver til denne. 

(b) At det ikke eksisterer andre heftelser på Eiendommen (herunder løsningsretter) enn de som 

er angitt i bilag 1, og at Eiendommen overdras fri for pengeheftelser (bortsett fra ev. 

leieavtaler som ikke skal slettes). 

(c) At Selger ikke har brutt leieavtalene med tilhørende tilleggsavtaler, og at Selger ikke kjenner 

til at en leier har brutt en leieavtale. 

(d) At Eiendommen er leiet ut i henhold til leieavtalene med tilhørende tilleggsavtaler, og at 

disse avtalene er gyldige og gjengir alt som er avtalt med leierne. 

(e) At Selger ikke kjenner til krav eller rettigheter som begrenser Eiendommens bruk eller 

utnyttelse utover det som fremgår av Eiendommens grunnboksblad eller gjeldende 

reguleringsplan med reguleringsvedtekter for Eiendommen. 

(f) At det ikke foreligger skriftlige pålegg mv. fra offentlige myndigheter som gjelder 

Eiendommen, og som ikke er betalt eller oppfylt på annen måte. 
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Kjøper…….. Selger…….. 

 

Med forhold som Selger kjenner til i punkt 4 og 5, menes både de forhold som Selger faktisk kjenner 

til ved signering av denne avtalen, og de forhold som Selger ikke har en rimelig grunn til å være 

uvitende om på dette tidspunktet. 

Selger gir ingen andre garantier enn de som er angitt ovenfor i dette punkt 5. 

6. BRUDD PÅ SELGERS OPPLYSNINGER OG MANGLER 

6.1 Ved mangler etter punkt 4, eller brudd på Selgers garantier i punkt 5, skal Selger ha rett til å utbedre 

forholdet innen 30 dager etter mottakelse av varsel fra Kjøper. 

6.2 Selger kan under ingen omstendighet holdes ansvarlig for indirekte tap, jf avhendingsloven § 7-1, 

bortsett fra leietap. 

6.3 Avhendingsloven § 4-19 annet ledd fravikes, slik at eventuelle reklamasjoner vedrørende 

opplysninger eller mangler skal fremsettes skriftlig innen rimelig tid og senest 12 måneder etter 

Overtakelse. 

6.4 Kjøpers tap skal beregnes netto etter fradrag for i) skatte- og avgiftsbesparelser som Kjøper kan 

nyttiggjøre seg, og ii) det Kjøper har rett til å kreve erstattet fra tredjemann, herunder et 

forsikringsselskap. Hvis et tap er betinget, kan Selger først holdes ansvarlig for tapet hvis og når tapet 

må dekkes av Kjøper. Kjøper kan overholde fristen i punkt 6.3 ved å gi skriftlig melding om det 

betingede tapet før utløpet av fristen. 

6.5 Selgers ansvar for brudd på punkt 4 eller 5 er underlagt følgende begrensninger: 

(a) Kjøper kan ikke gjøre gjeldende enkeltstående brudd som medfører tap på mindre enn NOK 

25 000,-, og det skal ses bort fra slike brudd ved vurderingen av om beløpsgrensen i bokstav 

(b) nedenfor er nådd. 

(b) Kjøper kan ikke gjøre krav gjeldende med mindre Kjøpers samlede tap overstiger 

NOK 250 000,-, men hvis Kjøpers samlede tap overstiger denne beløpsgrensen, har Kjøper 

rett til erstatning eller prisavslag fra første krone. 

(c) Selgers samlede ansvar er begrenset oppad til 10 % av Kjøpesummen. Denne 

ansvarsbegrensningen gjelder likevel ikke ved brudd på punkt 5 (a) (om eierskap til 

Eiendommen).  

6.6 Begrensningene i Selgers ansvar gjelder ikke hvis avtalebruddet er forvoldt ved forsett eller grov 

uaktsomhet hos medlemmer av Selgers styre eller daglig leder eller en annen person hos Selger som 

har vært den hovedansvarlige for gjennomføringen av salget av Eiendommen til Kjøper. 

6.7 Selgers samlede ansvar for brudd på denne avtalen (herunder punkt 5 (a) (om eierskap til 

Eiendommen) er under enhver omstendighet begrenset til Vederlaget. 



Opp                                                                                                                                                      

       

 

Q4 Næringsmegling AS   Side 7 av 7 Kjøpekontrakt for Storgata 8 

                                                                                               

 

 
Kjøper…….. Selger…….. 

 

6.8 Partene har ved fastsettelsen av Kjøpesummen tatt hensyn til begrensningene i Selgers ansvar etter 

punkt 4 til 6. 

Følgende punkt justeres/suppleres: 

7. SPESIELLE FORHOLD  

 

8. BILAG 

Vedlagt følger: 

1. Grunnboksutskrift  

2. Prospekt/salgsoppgave. Vedlegg oversendt pr. e-post / minnepinne  

3. Firmaattest for Selger 

4. Firmaattest for Kjøper 

 

* * * * * 

Denne Avtalen er utformet i tre originaleksemplarer, hvorav Kjøper, Selger og Q4 Næringsmegling AS 

beholder hvert sitt eksemplar. 

[STED], [DATO] 

for Selger:Torvik Eiendom AS for Kjøper: 

_______________________________ _______________________________ 

Navn med bokstaver Navn med bokstaver 
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