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Horten, 8.4.2022

Innspill til høring av kommuneplan for Horten sentrum
Dette er et innspill til Horten kommunes høringsprosess for kommuneplan for sentrum, med høringsfrist
08.04.22
Kommuneplan for sentrum dekker mange områder og vi i Horten Næringsforum har tidligere gitt innspill om
utvikling av områderegulering i havna (ref. høringsinnspill datert september 2019), samt at vi har gitt innspill om
viktigheten av levende sentrum (ref. innspill til kommunen mai 2020). I vårt innspill nå i april 2022 til kommunens
arealplan har vi allerede beskrevet at det er viktig med attraktive areal for næring og bolig, samt at det må være
en godt utbygd kollektivtrafikk i Horten.
Vi kommer derfor ikke til å gjenta dette nå i dette innspillet for Horten sentrum.
I det siste har det skjedd mye positivt i Horten sentrum. Det har blitt etablert mange nye aktører, og det har
skjedd en utvikling hvor Lystlunden og Indre Havn nå er en integrert del av sentrum. Det skal skje mye
spennende i indre havneby og ved gjestehavna med en kombinasjon av bolig og næring.
I planforslaget er det beskrevet at fortetting og transformasjon i sentrumsområder fordrer at parkeringsareal
frigjøres til bebyggelse. På sikt vil dette føre til at det er vanskelig å finne parkering i Horten sentrum, selv om
det skrives at det ikke skal reduseres i antall plasser. Det beskrives i planforslaget at bilparkering må ta mindre
plass, og at det må være et mål om å ha mindre bilkjøring i sentrum. I sentrum er det nå utviklet gode
møteplasser, og muligheter for sosiale soner i Storgata. Dette er gode prosjekter. Samtidig har vi erfart at noen
butikker har mistet tilgang på gode parkeringsplasser for sine kunder. Et eksempel er Helsehuset som ligger i
Storgata, og som har pasienter som trenger å parkere i nærheten av butikken. Det er derfor ønskelig med en
god løsning i denne delen av sentrum.
Horten Næringsforum har forståelse for at det er viktig å la bilen ta mindre plass i sentrum. Samtidig mener vi at
dette ikke må gå på bekostning av næringslivets mulighet til å være attraktive for sine kunder. Horten kommune
må balansere disse behovene klokt. Når det gjelder Storgata, så mener vi at Horten kommune bør lytte til de
som driver butikker, og reetablere praktisk parkering der hvor det er nødvendig.
I tillegg er det viktig at det er god tilgjengelighet for ladestasjoner for de som velger el-biler – og at det tas høyde
for at behovet vil øke sterkt fremover.

Med vennlig hilsen
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