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1. Kort presentasjon 

Grunneier Dagfin Bonde Henriksen ønsker å utarbeide reguleringsplan for område 
B48 Saltkopp i kommuneplanens arealdel ….,    

Forslagsstiller: Dagfin Bonde Henriksen, 
grunneier gbnr. 121/1  

Tlf. 913 52 813 

E-post: dagfin@stanggaard.no 

Plankonsulent: Orre AS v/Eivind Orre Tlf. 908 57531 

E-post: eivind@orreplan.no 

Fakturaadresse:  Dagfin Bonde Henriksen, 
Romsveien 301, A  
3179 Åsgårdstrand 
 

 

Det er ingen andre grunneiere innenfor planområdet. 

 

2. Planområdet 

Planområdet er beliggende helt øverst i Stangsåsen, ca. 1,5 km sør for 
Åsgårdstrand. Arealet er bevokst med tre- og krattvegetasjon og ligger på et lite 
høydedrag litt inn i skogen ved det åpne jordbrukslandskapet rundt Stang gård. 
Adkomst til området vil være via Stangsåsveien - Utsikten. 

Figur 2 Beliggenheten av område B48 vest for eksisterende bebyggelse i Stangsåsen. Tunet 
på Stang gård oppe til venstre. 

mailto:dagfin@stanggaard.no
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Stangsåsen er et etablert boligområde med kun eneboliger som har vært utviklet
over lengre tid. Noen av eiendommene benyttes til fritidsboliger. Boligfeltet ligger
i en bratt liside ned mot Åsgårdstrandsveien og fjorden. Veiene Stangsåsveien og
Utsikten stiger opp gjennom boligfeltet og ender øverst i en grusvei som leder inn
til tunet på Stang gård.

Planområdet vurderes som et attraktivt boligområde. Det ligger i rolige omgivelser
grensende til et vakkert kulturlandskap. Solforholdene er optimale og samtidig blir
det gode muligheter for sjøutsikt. Det er god tilgjengelighet til friluftsområder og
turstier, samtidig som det er kort vei til Åsgårdstrand tettsted. Det er meget god
bussforbindelse på Åsgårdstrandsveien.

Tomtearealet ligger i hovedsak på fjell eller med lite jordoverdekning. Det antas
ikke å være geoteknisk risiko ved bygging her.

3. Gjeldende planer

Kommuneplanens arealdel

Arealet avsatt i kommuneplanen til
boligbebyggelse er på 4,3 da. I utfyllende
bestemmelser til planen er området benevnt
B48 Stangsåsen. Det er vurdert at det kan
bebygges med maksimalt 2 boliger/da
omregnet til 9 boliger for hele arealet. Tallet
er veiledende. Det er knyttet følgende
rekkefølgebestemmelse til området:

«Adkomsten forutsettes løst via eksisterende
adkomster til FV 311. Adkomst med frisikt
etableres i hht. vegnormal N-100. Det må
etableres løsninger for gående og syklende
fra B48 frem til Saltkoppgata».

Reguleringsplaner

Boligbebyggelsen i Stangsåsen er ikke
regulert.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har igangsatt reguleringsplanarbeid for
gang- og sykkelveg fv311 Feskjær Saltkoppgata – Stangsåsveien. Planarbeidet ble
varslet igangsatt 12.6.2020. Status for planarbeidet er at det pågår geotekniske
undersøkelser og vurderinger, samt medvirkningsarbeid vesentlig knyttet til

Figur 3 Utsnitt av kommuneplanens arealdel



BOLIGER STANGSÅSEN - PLANINITIATIV

4

løsninger for avkjørselssanering. Det er ikke tatt stilling til når et planforslag blir
fremmet for behandling, men det er forslagsstillers mål å få til det så snart man har
funnet gode løsninger.

4. Om planen og planarbeidet

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligbygging i tråd med
kommuneplanen. Planarbeidet skal avklare forhold rundt adkomstvei, boligtyper,
tomtedeling osv. Det må reguleres adkomstvei til området utenfor areal avsatt til
boligformål. Samtidig er det viktig å opprettholde eksisterende tursti til området og
tilgjengelighet for landbruksdriften.

Planlagt bebyggelse

Fra før er det kun eneboliger på relativt store tomter i Stangsåsen. Det kan være
naturlig å viderføre dette motivet også for det nye arealet som kommer til på
toppen, men i så fall med noe mindre tomtestørrelser. Kommuneplanen foreslår
imidlertid 2 boliger pr. da som i så fall innebærer en annen type bebyggelse f.eks.
rekkehus eller mindre leilighetsbygg. Forslagsstiller ønsker å varsle igangsetting
av planarbeid uten å fastlegge boligtype og antall enheter. Ulike måter å utnytte
tomtearealet på kan gi grunnlag for mellom 4 og 12 boenheter.

Figur 4 Grense for varsel om regulering vist med tykk stiplet strek.
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Byggenes høyder vil begrense seg til 2 etasjer, eventuelt med oppbygg for 
adkomst til takterrasse. Detaljering av takform, byggehøyder osv. skal skje 
gjennom videre planprosess.  

Trase for adkomstvei  

Kommuneplanen angir ikke adkomst til boligområdet. Det planlegges regulert inn 
privat adkomstvei fra der asfalten slutter i dag i området ved krysset Utsikten x 
Stangslia. Videre følges gårdsveien fram til jordet. Fra det punktet må veien legges 
inn mot private boligtomter der dagens tursti går. På denne strekningen er det 
allerede en opparbeidet veg som ble anlagt allerede på 60-tallet, men som i de 
senere år er grodd noe igjen. Cirka 110 meter av veien vil med dette ligge i lnf-
område, men vil ikke berøre dyrka mark.    

Konsekvensutredning  

Planen antas ikke å utløse konsekvensutredning. 
 
 
 

5. Mulige virkninger 

Etter en forenklet gjennomgang kan vi ikke se at planen vil komme i konflikt med 
nasjonale eller viktige regionale interesser. Vi kan heller ikke se at det vil være 
vesentlige utfordringer med å ivareta samfunnssikkerhet. I videre planlegging vil 
vi kartlegge dette nærmere.  

Trafikk og støy 

Utbygging av boliger vil gi noe mer trafikk i Stangsåsveien, avhengig av antall 
boenheter. Økt støy som følge av dette blir trolig marginal. Området er ikke 
støyutsatt fra andre kilder. 

Infrastruktur og overvann 

Det er nylig etablert kommunale VA-ledninger til øverst i Stangsåsveien der 
grusveien mot gården starter. Tilknytning av boligene planlegges etablert med 
utgangspunkt i stikkledninger som allerede er avsatt i kummene. Infrastrukturen 
videre blir bygget i privat regi, men forslagsstiller ønsker dialog med kommunen 
om kommunal overtakelse.  

Sosial infrastruktur 

Volden skole, barneskole; 3,6 km med gang- og sykkelveg på hele strekningen. 
Hyppig bussforbindelse. Skolen har cirka 150 elever og ligger i landlige 
omgivelser. 
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Tønsberg Montessoriskole på Jareteigen, barne- og ungdomstrinn: 
Bussforbindelse via Åsgårdstrand, 6,6 km. Gang- sykkelveg med unntak av 
Åsgårdstrandsveien. 5,7 km via Saltkoppgata, hovedsakelig på lite trafikerte 
landeveier uten gang-sykkelveg.  

Ringshaug skole, barneskole; 6,9 km med gang- og sykkelveg på hele 
strekningen. Hyppig bussforbindelse. Skolen har 255 elever. 

Barnehager i nærheten: 

- Rørås gårdsbarnehage: Privat, 2,8 km via Saltkoppgata 

- Tønsberg Montessori barnehage: Privat,  6,6 km via Åsgårdstrand, 5,7 
km via Saltkoppgata 

- Brekke naturbarnehage: Privat, 5,3 km langs Åsgårdstransveien 

- Ilebrekke barnehage: Kommunal, 6,6 km langs Åsgårdstransveien 

Stangsåsen ligger ut over dette nært knyttet til Åsgårdstrand tettsted i Horten 
kommune. Der er det butikker, restauranter, badestrand og et rikt foreningsliv. 
Beboere i området vil i høy grad rette sosialt liv og handel mot Åsgårdstrand. Det 
er også forholdsvis kort avstand til Universitetet i Sørøst-Norge, Bakkenteigen, der 
det også er et rikt kulturtilbud. 

Boligområdet blir liggende med god og nær adkomst til det kommunale friområdet 
på Feskjær som i tillegg til å være en svært populær badeplass, også planlegges 
utviklet med lekeplass.  

Friluftsliv og naturverdier 

I naturbasen er det ikke registrert særskilte prioriterte naturtyper eller 
artsregistreringer på arealet. Det er ikke spesielle kjente naturverdier som vil gå 
tapt.  

Skogområdet videre sørover er imidlertid et viktig turområde som brukes av 
mange. Friluftsinteressene vil ivaretas ved at planlagt adkomstvei sikres for 
almenhetens ferdsel. 

Kulturminner 

Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner i området. Et steingjerde går 
parallelt med stien nær jordkanten. 

Landskap og omgivelser 

Sammen med de åpne jordbruksarealene og gårdsbebyggelsen utgjør dette et 
helhetlig for fint kulturlandskap. Kulturstien i Slagen går gjennom østre del av 
området og munner ut i gårdsveien og Stangsåsveien. 
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Det er satt av et belte til grøntareal mellom byggområdet og jordet som kan
utvikles og danne en fin buffersoner som opprettholder kulturlandskapskvaliteten i
området.

6. Varsel om oppstart av regulering

Forslagsstiller ønsker å varsle oppstart av regulering så snart som mulig. Naboer,
organisasjoner og regionale myndigheter vil bli varslet særskilt på normal måte
basert på sjekklister vi anar vi får fra kommunen. Vi regner ikke med særskilt
behov for medvirkning fra fagmyndigheter, men vil legge opp til møte med naboer
og beboere lokalt.

Figur 5 Foreløpig avgrensing av planområdet (5,9 da)



 
 

BOLIGER STA N GSÅSE N -  PLAN INITIATIV  
8  

Vedlegg:  

CV plankonsulent Eivind Orre 
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