Begrenset høring - områderegulering for Åsgårdstrand
Forslag til områdereguleringsplan for Åsgårdstrand har vært ute til høring i perioden 4. april til 25. juni.
Administrasjonen har gått igjennom merknader og innspill som har kommet inn, og etter en foreløpig vurdering
ser vi at det med fordel kan gjøres noen endringer i planforslaget. For enkelte områder innebærer dette en endret
arealbruk i forhold til planforslaget som har vært ute til høring. For at saken skal være så godt opplyst som mulig
når områdereguleringsplanen tas opp til sluttbehandling i kommunen sendes noen områder, hvor
administrasjonen vurderer å anbefale endret arealbruk, på en begrenset høring til berørte parter.
Følgende 5 arealer sendes ut på begrenset høring:

1. Damåsen- endre arealformål for deler av området
Høringsforslag etter 1. gangs behandling (april-juni 2018)
Administrasjonen valgte å opprettholde det grønne arealformålet i Damåsen når planforslaget ble lagt ut til 1.
gangs behandling.
Høringsforslag – før 2. gangs behandling
På bakgrunn av innspillene som har kommet inn i høringsperioden har administrasjonen vurdert området på nytt
og laget et revidert forslag. Her legges det opp til at eksisterende og opparbeidede stier i området opprettholdes,
samt bevare store deler av den grønne kollen (GG2). Utover dette foreslås følgende endringer:
•
•
•

Gbnr 2/883- GG1: Deler av arealet forelås omregulert fra grønnstruktur til boligbebyggelse. Tiltak må
innordne seg områdereguleringens bestemmelser.
Gbnr 2/42-GG2: En mindre del av det grønne arealet som ligger inntil hovedhus endres til gult.
Gbnr 2/875-GG2: halvparten av den delen av tomten som er regulert til grønnstruktur foreslås til
boligbebyggelse.

Nytt forslag

Høringsforslag

2. Regulert vei fra Munchs hus opp til Falkestien
Beskrivelse av endring
I gjeldende plan for sentralområdet fra 1983 og i høringsforslaget ligger det inne en regulert vei som går fra
parkeringsplassen utenfor Munchs hus til Falkestien. Kommunen vurderte i planprosessen at veien kunne
opprettholdes, dersom man på sikt ser behov for å avlaste andre veier i nærområdet, som Edvard Munchs gt.
Det har kommet inn flere innspill på at denne veien ikke er ønskelig. Begrenset høringsforslag tar derfor
utgangspunkt i at veien tas ut frem til eksisterende vei (Falkestien).

3.

Endring av formål fra veg til gatetun på strekning Munchs hus til Havnegt/Torvet

Beskrivelse av endring
Administrasjonen har mottatt mange innspill angående trafikk i Edvard Munchs gt. Innspillene omhandler i stor
grad trafikkregulerende tiltak som fartshumper, redusert hastighet og forbud mot gjennomkjøring.
Adminstrasjonen foreslår arealformålet gatetun for deler av Edvard Munchs gt (114/5)- opp mot Torvet (113/7113/5) og ned Havnegt (til krysset mellom 113/23 og 113/22). Veien er merket i kartet som grårosa. For dette
formålet kan det knyttes mer tilpassede bestemmelser enn man kan gjøre med vanlig vegformål. For gatetun skal
fartsgrensen være tilpasset gangfart, og parkering skal kun skje på oppmerkete plasser. Trafikksikringstiltak her
skal ikke hindre fremkomst for uttrykningskjøretøy, renovasjonskjøretøy ol.

Nytt høringsforslag- se vegformål gatetun markert i rosa/grå.

4. Begrenset høring – endring av formål for gbnr 114/78- Grev Wedels gt 6
Beskrivelse av endring
Det har kommet inn innspill fra beboer i Grev Wedels gt 6 (114/78), med ønske om å gjøre om fra offentlig/privat
tjenestyting til kombinert formål BFN (bolig/forretning/næring). Dette er samme formål som de omkringliggende
boligene har. Administrasjonen vurderer at det er mulig å ta dette til følge, da arealet er lite egnet for
offentlig/privat tjenesteyting. Administrasjonen ber om innspill før et eventuell nytt forslag blir innarbeidet i
revidert planforslag.

Nytt forslag

Høringsforslag april 2018

5. Endring av arealformål for Munchs hus fra park til museum
Beskrivelse av endring
I høringsforslaget ble arealet opprettholdt med gjeldende status som park, da det ikke hadde kommet innspill om
annet. Arealformålendring har liten praktisk betydning for dette arealet, da rammene fra fredningsbetemmelsene
vil gjelde for dette arealet. Kommunen vurderer at det er hensiktsmessig at det legges opp til museum
(underformål til tjenesteytig/institusjon), da dette er den reele bruken av av arealet. Fylkesrådmannen har
anbefalt en endring i likhet med nytt forslag.

Gjeldende plan

Nytt forslag

Frist for merknader kan sendes til postmottak@horten. Kommune.no innen 24. oktober. Ta kontakt med Anne
Hilde Hole ved Horten kommune for spørsmål vedrørende forslagene.

