
Strandparken Båtforening  

Opplysning, historikk og bekymringsmelding fra Strandparken Båtforening.  

Organisasjonsnummer 985 664 285 

Til: Gruppeledere i de politiske partier i Horten by.  

Angående dokumentnummer. 20/22129, sak 063/20.   

 

Introduksjon: Jeg, Terje Barstad skriver i kraft av å være styreleder for 

Strandparken Båtforening. For å informere og klargjøre tidligere regulering, 

kort om historikk, og behov for stabil fremtid for Strandparken Båtforening. 

Historikk/ faktaopplysning. 

Strandparken ble i sin helhet bygget opp fra rundt 2000 og fremover. Fra start 

ble det bygget båthavn for området. 

En slik båthavn kan ikke fungere uten en viss plass for håndtering av båter og 

båtutstyr som opplagsplasser, båthengere o.s.v. Båtforeningen har selv valgt og 

ikke ha kran, mulighet for på annen måte og sette båter ut og inn o.s.v. 

Nettopp fordi dette er en båthavn som ligger i et bo område. 

Fra starten av var båtopplagsplassen mye større og bedre, men da barnehagen 

ble bygget ble båtplassen forminsket og flyttet til plassen der den er i dag.  

Yrende liv og fritid. 

Båthavna fungere svært bra, er veldrevet og har alltid vært til glede for hele 

området. Det er viktig å merke seg at båthavnen er fullbooket. 

Dessuten er havna en forskjønnelse av hele området og er til stor glede, ikke 

bare for de som har båtplass i havna.   

Båthavna og dets styre fungerer på frivillig basis og et betydelig arbeid blir lagt 

ned i organisasjonen, ikke minst for å holde orden, rydde, vedlikeholde og 

kontinuerlig veilede og plassere opplagsutstyr, parkering for båtfolket o.s.v. 

Av grunnen over, har båtforeningen aldri mottatt noen form for klager over 

forsøpling, uhensiktsmessig plassering av båter, opplagsutstyr eller annet som 

publikum og innbyggere kunne reagere negativt på.     
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Behov: Det sier seg selv at en slik båthavn er helt avhengig av en slik 

båtoppstillings plass som allerede eksisterer. Som nevnt er denne allerede 

forminsket og behovet er i prinsippet betydelig større enn det båtforeningen i 

dag disponerer.   

Det er i alt 117 båtplasser i Strandparken båthavn, men kun plass til 

vinteropplag for båt og utstyr til under 20% av disse.  

Det er her viktig å notere seg at container for lagring av parkutstyr for hele 

parkområdet rundt Strandparken også er fast plassert på plassen for båtutstyr. 

Parkområdet til Strandparken har selvsagt faste bord, benker og vedlikeholds 

utstyr for vedlikehold av parkområdet slik at en slik 20 fots container er helt 

nødvendig å ha plassert.  

Da Strandparken og båthavna ble anlagt var det beregnet 95 boenheter i 

Strandparken. Nå er det ca 190.   

I tillegg har Steinsnes kommet til og som det ser ut på kommunens fremtidige 

reguleringer og planer om ytterligere utbygging så vil behovet øke i fremtiden. 

Det er som tidligere nevnt bare å konstatere at båthavna er fullbooket. 

Strandparken i sin helhet er allerede utsatt for omfattende 

parkeringsproblemer p.g.a. fortetning og dette er oppe på hvert eneste møte 

Velforeningen har. 

Faren for ytterligere problemer med dette i forbindelse med båthengere og 

utstyr for båt er så absolutt til stede.  

 

Protest av foreslått regulering:  

Jeg henviser her til saksliste som er lagt frem for kommunestyrets møte den 

24.06.2020 og dokumentnr. 20/22129, sak 063/20.   

1. Gjesteparkering for Strandparken kan også ivaretas på disse arealene, men 

areal for båtopplag vil kunne utgå dersom arealet skal utvikles. 
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Båtforeningen må protestere på det sterkeste mot mulig omregulering av det 

det nåværende området og understreker behovet for dette. Det er vanskelig og 

forstå logikken i å omregulere dette når kommunen tidligere og fra byggestart 

har innsett og selv regulert og anvist dette området til båt og fritid. 

Regulering / mulige løsninger.  

På bakgrunn av ovenstående kan vi ikke se hvordan dette på en fornuftig måte 

kan reguleres annet enn til plass for båt.  

Dette området er dessuten svært begrenset, men er så viktig for å ivareta 

båthavna og hele miljøet i Strandparken. Båtforeningen er ikke fremmed for å 

fremforhandle og legger frem et mulig forslag om å leie eller kjøpe dette lille 

området for formålet beskrevet over.  

Området det er snakk om har er i dag på ca. 1400 m² men det er ønskelig med 

større. 

Kommunen regulerer jo tross alt for å se på mulige utbyggere i fremtiden og da 

vil jo området selges uansett.  

Slik vi i båtforeningen ser det så har både kommune og eventuelle fremtidige 

utbyggere masse areal og utvikle, rundt og i nærområdet og kommunen har jo 

allerede lagt ned et betydelig i arbeid med å se på dette.  

Derfor vil jeg atter en gang understreke det store behovet og det lille området 

det her er snakk om, og oppfordre til å se alvoret i at en omregulering og salg til 

en utbygger ikke vil være hensiktsmessig.  Vi ber kommunen om å opprettholde 

som i dag og/eller bedre, overdra dette til Båtforeningen. Dette for å ivareta et 

allerede strålende miljø og konsept for alle.   

Med vennlig hilsen 

Terje Barstad 

Styreformann. 
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