Høringssvar – Horten Kommune Samfunnsplan 2015
Vi viser til høring av kommunens pågående arbeid med revisjon av Kommuneplanens
samfunnsdel. Herunder følger høringssvaret fra Åsgårdstrand Velforening.
Kommunen har definert følgende fokusområder for samfunnsdelen som skal bli fulgt opp
med en handlingsdel i desember 2015: Attraktivitet, god oppvekst, trygghet for
innbyggerne, natur og miljø. Åsgårdstrand velforening mener kommunen har valgt gode
fokusområder, men slik de fremstår, er de meget generelle og sier veldig lite konkret om
hvordan man skal oppnå målsetningene. Fokus virker også rettet mot Horten by.
Samfunns planen oppfattes som for generell. Vi har fått vite at handlingsdelen vil bli lagt ut
på høring (kun i 14 dager), men dette i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember
2015. Vi mener at handlingsplanen kommer sent og at høringsfristen er kort, og ber om at
handlingsplanen legges ut for offentlig høring senest i november og med minst 30 dagers
frist til å svare.
Et punkt som vi savner i Samfunnsplanen er en erkjennelse av at frivillighetens kår har
endret seg de siste ti-årene. Familier består i dag ofte av fulltidsarbeidene foreldre, som ikke
har tid eller ressurser til å bidra i lokalsamfunnet i samme grad som tidligere. Mange lag og
frivillige sliter med rekrutteringen. Kommunen bør ta høyde for denne utviklingen i
utarbeidelsen av dennes planprogrammer.

Ønske om egen reguleringsplan for Åsgårdstrand.
Velforeningen savner engasjement og kommunal vilje til å planlegge for god stedsutvikling av
nærmiljøene som ligger på utsiden av Horten sentrum. Det er 2 byer i Horten kommune,
Horten og Åsgårdstrand. Åsgårdstrand ønsker seg en egen reguleringsplan. En plan som tar
sikte på å øke attraksjonsverdien til Åsgårdstrand. De andre nærmiljøene i kommunen bør
også få egne fokus og utviklingsplaner.
Åsgårdstrand Velforening fungerer som et høringsorgan for lokalsamfunnet Åsgårdstrand.
Velforeningen ser liten sammenheng mellom samfunnsplanen og den foreslåtte arealplanen.
Av det som er fremlagt føler vi at det er vanskelig å uttale oss på vegne av lokalmiljøet vårt,
fordi samfunnsplanen ikke sier stort om Åsgårdstrand og fordi den fremlagte arealplan, for
Åsgårdstrands del, kun viser til påtenkte områder for boligbygging og lite om feks. Behov for
infrastruktur. Velforeningen mener at utviklingen av gode og attraktive bomiljøer består av
mer enn boligbygging og fortetning.

1. Attraktivitet

Hegne om og forbedre attraksjonsverdien til Åsgårdstrand
Åsgårdstrand har siden slutten av 1800-tallet vært et attraktivt reisemål for turister og
tilreisende. Denne attraksjonsverdi ble til, gjennom organisk og naturlig småby vekst. Borre
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kommune valgte å anerkjenne denne attraksjonsverdien ved å regulere bykjernen til en
vernesone i 1981.
På grunn av Horten kommunes liberale dispensasjons- og fortetnings politikk har mye av det
eldre bysentrumet dessverre blitt borte. I tillegg, har flere eldre bygninger blitt revet og de
kommunale eiendommene i byen forfaller på grunn av dårlig vedlikehold og lite aktivitet.
Redusere biltrafikken
Et sentralt virkemiddel for å styrke attraksjonsverdien for turister og fastboende til
sentrumskjernen og boområdene i Åsgårdstrand, vil være å få etablert en avlastningsvei syd
om byen. Denne vil bidra til å fjerne gjennomgangstrafikken på Borre og i Åsgårdstrand og vil
skape rom for positiv utvikling i disse områdene.
Etablere «Gamle Åsgårdstrand» som merkevarenavn
Velforeningen håper at Horten kommune i den kommende planperioden vil vise vilje til å
investere i den attraksjonsverdien som ligger i Åsgårdstrand. I denne forbindelse ønsker
Velforeningen å be kommunen om å etablere "Gamle Åsgårdstrand" som et merkevare navn
for Åsgårdstrand.
Revitalisere «Kunstnerbyen Åsgårdstrand»
Vi håper også på en kraftigere interesse for både kulturminner og større satsing på
"Kunstnerbyen Åsgårdstrand". Et konsept som var aktuelt for noen år siden, men som nå
synes å være helt glemt.
Bedre drift og vedlikehold av de kommunale bygningene
Hva gjelder de kommunale bygningene i Åsgårdstrand bør disse samles i en stiftelse, midler
bør investeres og egenkapitalen økes til et slikt nivå at bygningene kan driftes på en
forsvarlig måte og være til glede for innbyggerne. Velforeningen ber også om at kommunen
reviderer de utdaterte bevaringseglene så snart som mulig.

2. God Oppvekst
Velforeningen er særlig fornøyd med at kommunen har valgt å fokusere på gode oppvekst
vilkår som et av sine store satsningsområder de neste årene.
Bedre lokale aktivitetstilbud for barn og unge
Frivillighetens kår har endret seg de siste ti-årene (se over). Dette innebærer at kommunen
ikke bør basere seg på at det bare er innbyggerne selv som skal være drivkraften for å
opprettholde gode lokale barne- og ungdomstilbud. I tidligere år, hadde kommunen en
budsjettpost som gjaldt aktivitets tilbud for barn og unge i Åsgårdstrand. Velforeningen ber
om at kommunen gjeninnfører en slik budsjettpost som også tar høyde for kostnader til drift
og lokale for en ungdomsklubb i byen.
Altfor mange barn og unge i dag har 'skjermer' som sin aller beste venn. Kommunen bør
derfor legge tilrette for aktivitetstilbud i nærmiljøet som kan bidra til at ungene blir mer sosialt
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aktive (f.eks. Ungdomsklubb med aktivitetsleder). Det bør ikke overraske noen at, dersom
barn og unge blir overlatt til seg selv med dataspill og ipoder, vil dette virke motsatt av
Folkehelsas målsetting om forebyggende helse. En god oppvekst forutsetter også en
utvikling av gode sosiale ferdigheter. Slike ferdigheter blir ikke innlært ved å tilbringe timer og
dager foran PC'er og spill-konsoller. Samfunns planen erkjenner at (s. 25): «Personer med
psykiske vansker i barne- og ungdomsårene har økt risiko for å oppleve psykiske plager og
psykiske lidelser senere i livet». Med andre ord, dersom kommunen velger ikke å forebygge
og skape gode lokale aktivitetstilbud for barn og unge i nærmiljøene, vil dette kunne bidra til
å skape uforutsette og høye sosiale kostnader for kommunen i fremtiden.
Åsgårdstrands tilbud til barn og unge i dag består stort sett av fotball (noe drill) og seiling. De
som ønsker seg noe mer utover dette, må reise til Horten eller Tønsberg. Vi kan lese i den
foreslåtte samfunns planen at kommunen ønsker å satse på Horten sentrum og varierte
kultur- og idretts- og fritidsaktiviteter. Hvor utviklingen av kulturkvartalet ved Storgaten 37 er
et av satsningsområdene.
Barnefamilier i Åsgårdstrand har en reell utfordring i forhold til det å delta på aktiviteter i
Horten sentrum. Etter at skoledagen er over, foreldre har kommet hjem fra arbeid (i Horten
eller Tønsberg), etter at middagen er laget, fortært og leksene er unnagjort er det ofte
krevende å motivere barna til være med på en biltur frem og tilbake til Horten.
Et lokalt barne og ungdomstilbud vil også støtte opp om kommunens grønne målsettinger.
Dersom alle aktivitetstilbudene foregår i Horten, innebærer det at hver enkelt familie må reise
frem og tilbake til Horten i privatbil opptil flere ganger i uken. Med lokale tilbud vil ungene ha
større mulighet for å komme seg til og fra arrangementene på egen hånd og foreldre vil
kunne få frigjort mer tid til annet virke (kanskje frivillighetsarbeid for ungene?). Velforeningen
anser det derfor som viktig at aktivitetstilbudene for barn og ungene i nærmiljøet blir bragt
tilbake til byen. Både av sosiale- og miljø hensyn.
Lokalt samfunnshus
Samfunns planen tar også for seg 'det gode liv' – som omhandler lokalbefolkningens
livskvalitet. Sitat fra planen (s. 20): «Høy livskvalitet har stor verdi i seg selv, både for den
enkelte person og for samfunnet. Det understrekes at livskvalitet også har samfunnsverdi
som kilde til vekst. Det er nemlig menneskers kunnskap, engasjement og overskudd som er
med på å skape vekst og utvikling i samfunnet som helhet og i den enkelte virksomhet».
Ved å skape gode lokale tilbud kan dette bidra til å frigi tid samt øke innbyggernes livskvalitet
og identitetsfølelse til sitt hjemsted. Historisk sett har folk i Åsgårdstrand alltid hatt tilgang til
et hyggelig og representativt forsamlingssted som inviterer til sosialt samvær. Sosialt
samvær, reduserer mellommenneskelige barrierer og øker folks følelse av samhold.
Velforeningen anser det derfor som viktig at kommunen, ikke bare baserer seg på private
aktører, men at de også i - Åsgårdstrand by - legger tilrette for gode kulturinstitusjoner som
vil være til glede for store og små og som vil bidra til å forebygge for uforutsigbare fremtidige
sosiale kostnader.

3. Trygghet for Innbyggerne
Brannsikkerhet
Vi bil påpeke at kommune på våren 2014 gjennomførte en studie av brannsikkerheten i
sentrumsområdet av Åsgårdstrand, med tanke på å få gjennomført tiltak som vil hindre
branner i å spre seg. Etter dette er det så vidt vi kan se, intet gjort, og vi etterlyser vilje fra
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kommunen til å gjennomføre de foreslåtte tiltakene for å bedre brannsikkerheten.
Frivillige foreninger
Under fokusområdet 'Trygghet for innbyggerne' uttaler kommunen bl.a. At den ønsker å:


sikre at innbyggerne, organisasjoner og næringsliv gis mulighet til deltakelse i lokalt
demokrati og samfunnsliv, og



støtte utvikling av lokale møteplasser, velforeninger og lokale organisasjoner.

Foreningen er glad for at kommunen fremmer disse punktene som en del av sitt
fokusområde. Velforeningen ønsker her å støtte opp om de innspillene som Horten
Velsamarbeid har lagt til grunn i sitt høringssvar. Herunder:
Møtelokaler
Flere av vellene sliter med å få tilgang til egnede møtelokaler. Velsamarbeidet håper på et
bedre samarbeid med kommunen om potensiell bruk av ledig kommunal bygningsmasse.
Velforeningene føler ikke at de blir tatt på alvor.
Velsamarbeidet viser her til kommunens arbeid med referansegruppene som ble nedsatt i
forbindelse med den inneværende samfunns og arealplanen. Vellene føler at de ble inkludert
for sent og at dialogen var for snever. For fremtiden føler samarbeidet derfor at det er viktig
at vellene blir invitert inn i kommunens planprosesser tidligere, enn det som var tilfellet ved
denne rulleringen.
Vanskelig å følge med på de ulike prosessene som skjer i kommunen.
Velforeningene har ikke ressurser til å følge med på kommunens postlister. Selv om
kommunens utsendelse av informasjon har blitt noe bedre, opplever de ulike vellene at
informasjon (som er viktig for nærmiljøene) blir distribuert for vilkårlig og at det ofte oppleves
som problematisk å få tak i relevant informasjon når et vel selv forsøker å oppsøke
informasjon. Som en mulig løsning her, ber Horten Velsamarbeid, kommunen om å legge
tilrette for data løsninger som kan åpne for direkte utsendelse av informasjon (f.eks sortert
etter postnummer).

4. Natur og Miljø
Samfunns planen beskriver kommunens ønske om et framtidig bærekraftig samfunn. Det
henvises til tre dimensjoner; det økologiske(natur), det økonomiske og det sosiale.
Planen forteller at kommunen har flere unike kulturmiljøer og kulturminner (med spor etter
menneskers liv og virke i vårt fysiske miljø, samt steder det knytter seg historiske hendelser,
tro eller tradisjon til). Kulturminner kan være bygninger, hager, gravhauger, helleristninger,
båter eller veifar. Det står videre at kommunen skal ha en bevisst holdning til disse verdiene
med tanke på både nåtid og fremtid.
Velforeningen ønsker her å vise til det som vi har skrevet under punkt 1) Attraktivitet, hvor
foreningen har et sterkt ønske om at kommunen i handlingsplanen viser en bevisst holdning
og vilje til å investere i den attraksjonsverdien som ”Gamle Åsgårdstrand” besitter.
Under forslag til mål og strategier for fokusområdet skriver kommunen: At de ønsker ta vare
på og videreutvikle natur og friluftsområder ved å:
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sikre at arealutviklingen er langsiktig og miljøvennlig



ivareta tilstrekkelig med naturområder til sikring av biologisk mangfold, rekreasjon og
fysisk aktivitet.



Bruk av natur- og friluftsområder i merkevarebyggingen av Horten.

Kulturmiljøer styrker identiteten til Horten


kulturmiljøer skal taes vare på og gjøres tilgjengelig for gode opplevelser



viktige kulturminner skal bevares gjennom bruk



bruk av viktige kulturmiljøer i merkevarebyggingen av Horten

I forhold til disse punktene ønsker Velforeningen igjen å vise til den ikke eksisterende
koblingen som per i dag eksisterer mellom samfunns plan og arealplan. Det foreningen har
fått presentert av arealplan sier ingenting om disse punktene for Åsgårdstrand. Det eneste vi
har blitt forespeilet er noen områder som planlegges tilrettelagt for boligbygging de
nærmeste 12 årene.
Under Lokalsamfunnet tar et globalt klimaansvar skriver kommunen bl.a. følgende om
hvordan dette er tenkt å utført: skape et konsentrert og miljøvennlig utbyggingsmønster som
reduserer transportbehovet og; satse på grønn mobilitet.
Etterlyser konsekvensutredning og løsninger i forhold til trafikkbildet
Med hensyn til kommunens ønske om grønn mobilitet, ønsker vi å påpeke følgende: I
forbindelse med arealplan om boligbygging og etablering av nytt Munch senter i byen har
kommunen foreløpig ikke gjort noen vurderinger med tanke på økt trafikk og infrastruktur
generelt. Velforeningen savner konkret omtale av vegnett og forbedring av dette, samt
hvordan en kan redusere privatbilismen og få til en overgang mot attraktive kollektivtrafikk og
sykkel løsninger. Avlastningsveiene for Åsgårdstrand og Borre hører også med her og
trafikkbildet bør sees i sammenheng med utviklingen av et Munch senter.
Ønsker her også å vise til det som ble skrevet om 'grønn mobilitet' (over punkt 2: God
oppvekst). Ved å skape gode lokale sosiale arenaer som kan støtte opp om aktivitetstilbudet
til barn og unge vil dette kunne bidra til en mer bærekraftig utvikling i form av mindre
privatbilisme til og fra Horten by.
Sikre at badevannet er rent og trygt for de badende
På miljøsiden kommer et naturlig ønske om å sikre at badestrendene i kommunen til enhver
tid har vannkvalitet som er rent og fritt for tarmbakterier og annet utslipp. Dette er også en
del av ønsket om attraktive boområder, og kan realiseres ved å oppgradere strendene til
f.eks. "Blått Flagg". Velforeningen ønsker en konkret handlingsplan for strendene til
'badebyen' og de øvrige strandsonene i kommunen.

Styret
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