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Tilsvar til høringsinnspill fra Åsgårdstrand Velforening 
 

Horten kommune viser til høringsinnspill fra Åsgårdstrand Velforening i forbindelse med 

Plan for kommunal infrastruktur. 

 

Vi takker for innspillet og har tatt inn deler av dette i første utgave som er sendt til politisk 

behandling.  

 

Velforeningen hadde noen ytterligere spørsmål og kommentarer som besvares under: 

 

 All aktivitetshus er lagt inn som et uttrykt behov fra både Velforeningen og 
idrettslaget. 

 

 Trafikksituasjon er ikke berørt i planen for kommunal infrastruktur siden veiene det 
vises til er fylkeskommunale, imidlertid er innspillene videresendt til Horten 
kommunes trafikkingeniør som tar dette videre med Vestfold fylkeskommune. 

 

 Ny barnehage i Åsgårdstrand er beskrevet i planen. 
 

 Munchsenter i Åsgårdstrand er beskrevet i planen gjennom renovering av 
Rådhuskvartalet i Åsgårdstrand. 

 

 Planer for nye boliger i Åsgårdstrand er beskrevet i henhold til gjeldende arealplan, når 
nåværende arealplan rulleres vil endringer relatert til boligbygging bli oppgradert i Plan 
for kommunal infrastruktur. 

 

 Vedr utkjøp av areal i tilknytning til idrettsanlegget er det både areal i sør og nord som er 
beskrevet. Hvorvidt arealet i sør skal realiseres er styrt av befolkningsveksten i 
Åsgårdstrand. Når det gjelder noe av dette tomtearealet skal benyttes til barnehage er 
dette ikke utredet på nåværende tidspunkt. 

 

 Når det gjelder annen eldre bygningsmasse i Åsgårdstrand, herunder kunstnerboliger og 
Stiftelsen gamle Åsgårdstrand pågår interne utredninger, og disse må evt. tas inn i 
framtidige rulleringer av planen. 
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