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FORORD

Forsvaret er i ferd med å flytte sin virksomhet fra Mågerø og etterlater seg en 
eiendom med bygninger, infrastruktur og anlegg. Eiendommen består også av skog, 
knauser og strandsone.

Tjøme kommune og Forsvarsbygg Skifte eiendom samarbeider om å legge til rette for 
en planprosess for etterbruk av eiendommen, blant annet gjennom en egen arbeidsgruppe 
for Mågerø. Det er enighet om å starte arbeid med en områderegulering våren 2017. 
Planprogrammet beskriver omfang, utredningsbehov og fremdrift for dette arbeidet. 

Planprogrammet er utarbeidet av Plan1 og Forsvarsbygg Skifte eiendom i samarbeid 
med Tjøme kommune.

4 Planprogram for områderegulering



KAPITTEL 1 LUFTSFORSVARTETS STASJON PÅ MÅGERØ

Planprogram for områderegulering 5

1
 
INNLEDNING

1.1 BAKGRUNN OG FORMÅL 
MED PLANARBEIDET

Som et ledd i omstillingen av Luftforsvaret, vedtok Stortinget 
i 2012 at Luftforsvarets stasjon på Mågerø skulle legges ned 
og at virksomheten skulle flyttes til andre deler av landet.

Forsvarsbygg Skifte eiendom har ansvaret for avhending 
av eiendom, bygg og anlegg som Forsvaret ikke lenger har 
behov for. Dette kan innebære miljøsanering av grunn-
forurensning, sikring av anlegg og grunn, omregulering/
eiendomsutvikling og salg av eiendom og bygg.
 
Tjøme kommune og Forsvarsbygg Skifte eiendom har som 
mål om å fremme et felles forslag til områdereguleringsplan 
for Forsvarets eiendom på Mågerø innen utgangen av 2017.

1.2 KORT OM PLANPROGRAM, KRAV OM
KONSEKVENSUTREDNING OG PLANPROSESS

Forskrift om konsekvensutredninger (KU) for planer etter 
plan- og bygningsloven, gjeldende fra 01.01.2015 har som 
formål å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i 
betraktning under forberedelsen av planer, og når det skal 
tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planer kan gjennom-
føres. Planer som i henhold til forskriftens §3 innebærer 
andre vesentlige endringer av kommuneplanen, skal 
vurderes etter vedlegg III. Vedlegg III pkt. 12. omhandler 
Turisme og fritid.

Forslagsstiller skal i forkant av konsekvensutredningen 
utarbeide forslag til planprogram. Planprogrammet skal 
gjøre rede for formålet med planarbeidet, beskrive det aktuelle 
området og hvilke problemstillinger som anses viktige for 
miljø og samfunn i det konkrete planarbeidet, basert på 
eksisterende kunnskap. Dersom det eksisterer flere relevante 

og realistiske alternativer, skal disse beskrives og det skal 
fremgå hvordan behandlingen av alternativene skal ivaretas 
i planarbeidet. 

Forslag til planprogram skal, med utgangspunkt i relevante 
rammer og krav gitt i §7 og vedlegg IV i forskriften, 
redegjøre for hvilke forhold som skal utredes og belyses 
i konsekvensutredningen. Det skal beskrives hvilke frem-
gangsmåter eller metoder som skal benyttes i utredningene 
for å fremskaffe nødvendig og beslutningsrelevant kunn-
skap. Planprogrammet skal utformes slik at det senere kan 
tas stilling til om planarbeidet er gjennomført i samsvar 
med planprogrammet.

Forslag til planprogram skal sendes på høring til berørte 
myndigheter, parter og interesseorganisasjoner og legges ut 
til offentlig ettersyn. Dette skal normalt skje samtidig med 
varsling av planoppstart, jfr. plan- og bygningsloven §12-9. 
Det skal settes en rimelig frist for uttalelser. Fristen for å gi 
uttalelse skal være minst seks uker.

Ansvarlig myndighet fastsetter planprogrammet. Ved fastsetting 
skal det redegjøres for høringsuttalelser og hvordan disse er 
vurdert og ivaretatt i fastsatt planprogram. Ansvarlig myndig-
het skal, blant annet med bakgrunn i høringsuttalelser, gi 
nødvendige føringer for planarbeidet. De som har avgitt 
høringsuttalelse skal gjøres kjent med fastsatt planprogram.
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2
 
PLANOMRÅDET

2.1 BELIGGENHET

Mågerø er en halvøy som ligger helt nordøst i Tjøme 
kommune. Adkomst til området er via Mågerøveien eller 
via sjøveien. Sjøområdet Vrengen ligger rett nord for Mågerø, 
mellom Tjøme og Nøtterøy kommuner. Kommunene blir 
slått sammen til Færder kommune i 2018. Planområdet har 
lang strandlinje og ligger i nærheten av Færder Nasjonalpark, 
der vernegrensen går cirka 200 meter fra Mågerø. 

2.2 EIENDOMSFORHOLD OG PLANAVGRENSNING

Planprogrammet omfatter eiendommene gnr/bnr 12/3 
(553,6 dekar) og 12/125 (88,2 dekar). Planområdet avgrenses 

150m100500 Målestokk 1:7500 ved A4 stående utskrift

Grunneiendom 0723 - 12/3 Endring markslag (AR5)

Dato: 2017-05-02 11:48:12 - Side 1 av 1av sjøen i nord, øst og sør. I vest grenser området til 
nabo-eiendommer og til sjøen. 

2.3 BESKRIVELSE AV FORHOLD KNYTTET  
TIL PLANOMRÅDET

TYPE AREAL, TERRENGFORHOLD, VEGETASJON

Planområdet består av større områder med furuskog med 
innslag av lauvtrær. I den nordlige og midtre delen finnes 
det noen større gressflater der det har vært drevet utendørs-
aktiviteter. Langs kystområdet er det knauser og åpne partier.

Terrenget stiger fra havnivå opp til cirka 64 meter over 
havet. Det er et varierende landskap på halvøya, med til 
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TJØME KOMMUNE

Målestokk 
1:7200 

Det tas forbehold om at det 
kan forekomme feil på 
kartet, bla. gjelder dette 
eiendomsgrenser, 
ledninger/kabler, kummer 
m.m. som i forbindelse med 
prosjektering/anleggsarbeid 
må undersøkes nærmere. 

Page 1 of 1Utskrift

02.05.2017http://kart.tonsberg.kommune.no/webinnsyn/Content/printDynaLeg.asp?Left=581467.7629987058&Bottom=6557581.142814148&Right...

dels store høydeforskjeller og bratte skråninger i øst og 
flatere partier mot Mågerøkilen og i den sentrale delen.

Solforholdene er varierende, noe som delvis skyldes mye 
vegetasjon som kaster skygge. Ellers varierer dette etter 
helningen på terrenget. Det er ingen spesielle klimatiske 
forhold og eiendommen har et kystklima som tilsvarer 
nærområdene rundt.

BEBYGGELSE PÅ MÅGERØ OG PÅ FORSVARETS EIENDOM

På Mågerø er det totalt omkring 70 boliger (medregnet 
boligene på Ødegården). Dette inkluderer også de 17 bolig-

husene som eies av Forsvarsbygg. I tillegg er det 7 fritids-
eiendommer innenfor det som i kommuneplanen er avsatt 
til LNF-formål. I forbindelse med Mågerø Marina er det 
noen næringsbygg. På Forsvarets område er det i dag cirka 
46 bygg og anlegg. Ingen av disse er SEFRAK-registrerte 
eller fredet.

TRAFIKK

Mågerøveien (fv392) går av fra Østveien (fv390) ved 
Kråkere, og videre langs vestsiden av Mågerø til nordenden 
av halvøya. Hovedadkomsten til Forsvarets område ligger 
i enden av Mågerøveien cirka 2,5 km fra avkjøringen ved 
Kråkere/Østveien. På Mågerø tar Ødegårdveien, Sydvesten 
og Mågerølia av sørover fra Mågerøveien. Det er også noen 
interne, private veier i området. I henhold til Statens vegvesen 
sitt Vegkart.no har alle veiene på Mågerø en fartsgrense på 
50 km/t. Årsdøgntrafikk (ÅDT) er oppgitt til å være 700 
på Mågerøveien. Det ikke er registrert ÅDT på de andre 
veiene, men disse har svært beskjeden trafikk.

Bredden på Mågerøveien ligger på 4,0 - 4,5 meter. Kommunen 
har ingen direkte krav til utbedring av veien, men med 
bakgrunn i trafikksikkerhet har to regulerte boligområder 
og en utvidelse av Mågerø Marina fått pålegg (rekkefølge-
krav) om fortauløsning fra sine områder til Flekkenveien.

KOLLEKTIVTILBUD, OFFENTLIGE OG PRIVATE SERVICEFUNKSJONER

Tidligere gikk det busser ned Mågerøveien, men denne 
ruten har opphørt. På Østveien går det halvtimesruter 
(bussrute 02) mellom Tønsberg og Sandesund som blant 
annet stopper ved Mågerøkrysset. 

Kirkebygda/Tjøme sentrum ligger knapt 6 km fra Mågerø, 
hvor man kan finne det meste av privat og offentlig 



Tørrfall

Vanndybde 0,5–10 meter

Vanndybde over 10 meter
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servicetilbud. Her ligger blant annet Lindhøy skole, Tjøme 
ungdomsskole, Tjøme barnehage, Pytteberget barnehage 
og Tjøme kirke. I tillegg finnes det forskjellige forretninger 
samt kommunens administrasjon.

Nærmeste dagligvareforretning for Mågerø er butikken på 
Kjøpmannskjær. Restauranten Åtte Glass har sommeråpent 
på Fergeodden nord på Tjøme. Samme sted holder båtfirmaet 
Vrengen Maritime til.

VANN OG AVLØP

Området er tilknyttet kommunalt vann- og avløpsanlegg og 
hovedledningene følger Mågerøveien. Disse anleggene har 
kapasitet til å motta noe ny bebyggelse på Mågerø.Vann- og 
avløpsanlegget inne i leiren ble rehabilitert i 2000. Dette er 
tilknyttet det kommunale anlegget. Boligene i Mågerølia og 
Mågerøveien er direkte koblet til kommunens VA-anlegg.

KRAFTLEDNINGER

Det går høyspentledning i luftstrekk fra Kråkere nord for 
Tjømekollen og over til Mågerø ved gnr. 12/73. Videre går 
den langs Mågerøveien til like nord for Mågerøveien 204. 

GRUNNFORHOLD

Mågerø ligger under marin grense. Store arealer er bart 
fjell, mens det ellers er dekket med hav-, fjord- og strand-
avsetning. Dette varierer fra usammenhengende eller tynt 
dekke over berggrunnen og til områder med sammen-
hengende tykkere strandavsetninger. 

Det er ikke registrert kvikkleire eller grus- og pukkressurser. 
Berggrunn på Mågerø består av monzonitt/kvartsmonzonitt 
(larvikitt).

NATURLANDSKAP OG NATURMANGFOLD

Selv om Mågerø ikke ligger innenfor Færder nasjonalpark, 
og verneforskriften ikke gjelder for virksomhet som skjer 
utenfor vernegrensen, er det registrert både viktige naturtyper 
(på land og i vann), truede og nær truede arter på Mågerø.

SJØ

Kartet viser dybdedata for sjøområdene som omslutter 
Mågerø. Det er relativt grunt langs kysten utenfor eien-
dommen, særlig i nord og vest. Vannkvaliteten i sjøen er i 
henhold til Miljøstatus.no god på nordøst-, øst- og sørsiden 
av Mågerø og moderat på nordvestsiden ned mot Mågerø 
Marina.

AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER

Det er registrert to automatisk fredete kulturminner i form 
av gravminner inne på Forsvarets eiendom. 

FRILUFTS-, LEKE- OG REKREASJONSOMRÅDER

Store deler av Forsvarets eiendom er inngjerdet og ikke 
tilgjengelig for allmennheten. Utenfor gjerdet, langs Mågerø-
veien og i Mågerølia, ligger boliger for ansatte i Forsvaret. 
Her er det også skogsområder og strandsonearealer som har 
vært tilgjengelige for beboere i området.

GRUNNFORHOLD

Grønne skraveringer angir viktige 

og svært viktige områder for 

naturlandskap og naturmangfold.

Tykk strandavsetning

Bart fjell, stedvis tynt dekke

NATURLANDSKAP OG NATURMANGFOLD SJØ



Skog med svært høy bonitet

Skog med høy boitet

Skog med middels bonitet

Skog med lav bonitet

Uproduktiv skog

Åpen jorddekt fastmark

Åpen skrinn fastmark
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Miljødirektoratet har tidligere påpekt at deler av eiendommen 
kan være av interesse som friluftsområde for allmennheten. 

LANDBRUKSINTERESSER

Innenfor det aktuelle området er det ikke dyrka eller dyrk-
bar jord. Det er noe løv- og blandingsskog med høy bonitet, 
skog av middels og lav bonitet og uproduktiv barskog. Det 
er også noe åpent jorddekt og grunnlendt fastmark.

AUTOMATISK FREDETE KUTURMINNER LANDBRUKSINTERESSER

Gravminner
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3
 
OVERORDNEDE RAMMER 
FOR PLANARBEIDET

3.1 OVERORDNEDE FORUTSETNINGER 
OG RETNINGSLINJER 

NASJONALE FORVENTNINGER TIL REGIONAL OG KOMMUNAL 

PLANLEGGING, VEDTATT 12.06.2015

Regjeringen vektlegger raskere prosesser for planlegging av 
bolig, næring og samferdsel.
«For å hindre alvorlige klimaendringer må vi i årene som 
kommer forberede oss på en langsiktig omstilling til et lav-
utslippssamfunn. Vi må også tilpasse oss effekten av klima-
endringer som allerede skjer. Dette krever at vi tar i bruk 
sterkere virkemidler enn vi har gjort til nå, og at vi sikrer 
effektiv ressursutnyttelse i areal- og samfunnsutviklingen. 
Samtidig blir det viktig å legge til rette for økt verdiskaping 
og næringsutvikling, og innovasjon og vekst i nye og 
grønne næringer. Regjeringen vil fremheve kommunenes 
og fylkeskommunenes sentrale roller som utviklingsaktør 
og planmyndighet i arbeidet for et sikkert, vekstkraftig og 
miljø- og klimavennlig samfunn.»

STATLIGE PLANRETNINGSLINJER FOR SAMORDNET BOLIG-, 

AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING, FASTSATT 26.09.2014

Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt samspill 
mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- 
og byutvikling. Målet er blant annet at planlegging av areal-
bruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk 
effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv 
trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bære-
kraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping 
og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.

STATLIGE PLANRETNINGSLINJER FOR DIFFERENSIERT FORVALTNING 

AV STRANDSONEN LANGS SJØEN, FASTSATT 25.03.2011

Målet med retningslinjene er å ivareta allmenne interesser 
og unngå uheldig bygging langs sjøen. Byggeforbudet i 

100-metersbeltet langs sjøen i §1-8 i plan- og bygningsloven 
gjelder generelt. I tillegg til retningslinjene videreføres de 
tidligere rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- 
og sjøområder i Oslofjordregionen av 09.07.1993 med 
enkelte endringer.

I 100-metersbeltet langs sjøen skal blant annet 
følgende retningslinjer legges til grunn: 
Bygging og landskapsinngrep skal ikke tillates på arealer 
som har betydning for andre formål, som for eksempel 
friluftsliv, naturvern, naturmangfold, kulturminner, 
kulturmiljø, landskap, landbruk, fiskerinæring, havbruk 
eller annen samfunnsmessig betydning. Ved utarbeiding av 
reguleringsplaner som innebærer bygging i 100-metersbel-
tet på arealer som er delvis utbygd, skal ferdselshensyn og 
landskapstilpasning spesielt vektlegges. 

STATLIGE FORVENTNINGER TIL KOMMUNENE I VESTFOLD I 2017. 

FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG NOEN ØVRIGE STATLIGE ETATER I VESTFOLD, 

DATERT 27.06.2016

Forventningsbrevet er et sentralt dokument i myndighets-
dialogen mellom regional stat og kommunene i Vestfold. 
Forventningsbrevet publiseres en gang hvert år. Formålet 
med forventningsbrevet er blant annet et ønske om effektiv 
styringskommunikasjon mellom staten og kommunene; 
både for å klargjøre ansvarsdelingen mellom nivåene, her-
under kommunenes ansvar, og det lokale handlingsrommet. 

REGIONAL PLAN FOR KYSTSONEN I VESTFOLD

Planen ble vedtatt i Fylkestinget 06.11.2014. Målet med 
planen er at "Vestfoldkystens natur-, kultur-, nærings- og 
rekreasjonsverdier skal utvikles til beste for befolkningen 
i Vestfold og tilreisende. Utviklingen av Vestfold som "det 
gode bosted", identitetsskaping og opplevelse skal være 
vesentlig i en slik utvikling."
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3.2 KOMMUNEPLAN

I arealdelen til kommuneplanen som ble vedtatt den 
03.09.2015, er Forsvarets eiendommer gnr/bnr 12/3 og 
12/125 avsatt til nåværende forsvarsområde. I tillegg er 
boligområdet i Mågerølia og del av eiendommen vest for 
Mågerøveien avsatt til boligformål. På plankartet inngår 
også 100-metersonen mot sjøen vist med stiplingen For-
budsgrense mot sjø.

Følgende gjelder for områder avsatt til boligformål:
Innenfor uregulerte, eksisterende byggeområder for bolig 
hvor det ligger husklynger med minimum 3 bolighus og av-
stand mellom hovedhus er maks 100 meter, kan utfyllende 
bebyggelse/fortetting tillates med inntil to boliger gjennom 
byggesøknad uten reguleringsplan. Fradeling kan bare 
tillates hvis tomtearealet er 500 kvm eller mer, og utnyttel-
sesgraden settes til maks 25% BYA.

3.3 REGULERINGSPLANER I NÆROMRÅDET

Forsvarets eiendom er ikke regulert. På vestsiden av 
Mågerøveien grenser eiendommen til reguleringsplan 
for Mågerø Marina, vedtatt 25.06.2008. Denne regulerer 
området til blant annet industri/lager, privat småbåtanlegg, 
privat småbåthavn, boliger og friluftsområde.

3.4 TRAFIKAL INFRASTRUKTUR

I den endelige reguleringsplan må det settes krav til bedre 
trafikal løsning fra Kråkerøkrysset til planområdet.
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Målestokk: 1:5000 (i A3) 

Dato: 27.04.17

Mågerø
Friluftsområder, områderegulering for

Tjøme kommune

Tiltakshaver: Skifte Eiendom

Forslagsstiller: Plan1 AS

Plangrense

100-metersgrense vannkant

Eiendomsgrenser

Friluftsområde

4
 
AVKLARING AV 
FRILUFTSOMRÅDER

Forsvarets eiendom på Mågerø består i dag av to gårds- og 
bruksnumre 12/3 (553,6 dekar) og 12/125 (88 dekar). På 
12/125 videreføres kongens festeforhold. I dag er omtrent 
halve 12/3 bebygget av Forsvaret og består av boliger, veier/
plasser og diverse bygninger. Den øvrige halvparten av 
eiendommen utgjør vegetasjon, fjell og strandsone. Det er 
foreslått at disse ubebygde arealene i hovedsak blir frilufts-
områder i fremtiden. Dette utgjør cirka 295 dekar.

FRILUFTSOMRÅDER

Området som er foreslått 

til friluftformål er 

markert med grønt.
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5
 
UTVIKLING AV MÅGERØ NORD
ULIKE MULIGHETER

Når Forsvaret legger ned sin virksomhet på Mågerø, 
medfører dette at arbeidsplasser blir borte fra kommunen. 
Tjøme kommune har derfor vært opptatt av at ny arealbruk 
skal bidra til lokal næringsutvikling og gi mulighet for nye 
arbeidsplasser. 

Det relativt høye antallet ansatte (120) ved Luftforsvarets 
stasjon Mågerø vil være vanskelig å erstatte på samme eien-
dom. Forsvaret er en spesiell arbeidsplass og har virksomhet 
på områder som ikke nødvendigvis er like relevant for 
annen offentlig og privat virksomhet. 

Ved utvikling av ny arealbruk på eiendommen, er det først 
og fremst vurdert som aktuelt å benytte arealer som For-
svaret allerede har bygd ut med bygninger, veier og plasser. 
I hovedsak gjelder dette arealer i nord og vest. Det kan bli 
foreslått en mer konsentrert utvikling på disse arealene, 
samtidig som resten av eiendommen i stor grad avsettes til 
friluftsformål.

Eiendommens beliggenhet og omgivelser har betydning 
for valg av etterbruk og for hvilke virksomheter som kan 
fungere godt over tid. En utvikling av området må vurderes 
opp mot statlige og regionale planretningslinjer og 
kommunens overordnede areal- og næringspolitikk, men 
også i forhold til etterspørselen i markedet. En markedstil-
passet plan vil ha større sannsynlighet for å bli realisert og 
samtidig kunne bidra til infrastrukturtiltak.  

Nedenfor er det gitt en kort drøfting av alternative hoved-
retninger for valg av ny arealbruk.

5.1 BOLIGUTVIKLING

En regulering av eiendommen til boligformål vil gi et økt 
tilskudd av tomter i tillegg til allerede regulerte eller avsatte 
boligområder i kommunen. En boligutvikling vil konkurrere 

med andre ledige tomter som i større grad er knyttet opp 
mot eksisterende sosial og teknisk infrastruktur og med 
bedre kollektivdekning. Reiser til og fra arbeid, skole og 
aktiviteter vil hovedsakelig skje med bil, med mindre det 
etableres et nytt kollektivtilbud. Det er usikkert om etter-
spørselen etter boligtomter på Mågerø er høy nok til at en 
utbygging vil komme i gang i løpet av de nærmeste årene. 

5.2 NY OFFENTLIG ELLER PRIVAT VIRKSOMHET 
(KONTORARBEIDSPLASSER, HELSE, UNDERVISNING)

Det har vært drøftet om det er mulig å få etablert nye statlige 
arbeidsplasser på Forsvarets område. I 2014 ble statlige 
myndigheter varslet av Forsvarsbygg om at eiendommen 
var planlagt avhendet. Det var ingen andre statlige aktører 
som meldte interesse for å etablere seg der den gangen. 
Tjøme kommune har i løpet av 2016/17 sjekket denne 
muligheten nærmere, men har ikke fått positive signaler.  

5.3 MINDRE NÆRINGSETABLERINGER BASERT PÅ
EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE

På eiendommen er det i dag bygninger som kan være 
egnet for kontor, verksted, undervisning mm. Ved å la små 
bedrifter etablere seg her, vil området i stor grad beholde 
dagens preg. Utfordringen er at bruken av området vil 
kunne bli tilfeldig og gjenstand for stadig eierskifte. Området 
vil også kunne bli sårbart med tanke på vedlikehold av 
bygg, drift av fellesarealer mm. Det vil ikke være grunnlag 
for å gjennomføre noen reguleringsplan med et tanke på 
en ny helhetlig utvikling av området. Det vil da heller ikke 
være grunnlag for å infrastrukturbidrag til oppgradering av 
Mågerøveien. 



14 Planprogram for områderegulering

TJØME KOMMUNE

Målestokk 
1:5000 

Det tas forbehold om at det kan 
forekomme feil på kartet, bla. gjelder 
dette eiendomsgrenser, 
ledninger/kabler, kummer m.m. som i 
forbindelse med 
prosjektering/anleggsarbeid må 
undersøkes nærmere. 

Page 1 of 1Utskrift

02.05.2017http://kart.tonsberg.kommune.no/webinnsyn/Content/printDynaLeg.asp?Left=581505.3490364216&Bottom=6557623.681021691&Right=583005.3433760545&Top=6558823.680455662&Width=1126&Heigh...

LUFTSFORSVARTETS STASJON PÅ MÅGERØ 5 UTVIKLING AV MÅGERØ NORD

5.4 NÆRINGSUTVIKLING KNYTTET TIL REISELIV 
OG FRITIDSBEBYGGELSE

Det er bygninger på Forsvarets eiendom som i dag kan 
videreføres/-utvikles til overnattingsformål. I tillegg er 
området godt egnet for en ytterligere utbygging til hotell-
formål/utleie og fritidsboliger. Eiendommen ligger landlig 
til nær Færder nasjonalpark, med god tilgjengelighet til 
skjærgården. Mågerø Marina grenser til området og er regulert 
for en utvidelse av antall båtplasser. 

Fritidsboliger kan bidra til å styrke næringsgrunnlaget, hvis 
de inngår i et helhetlig konsept med fellesløsninger. Båt-
havn/gjestebrygge, handel og service vil øke tilgjengelig-
heten til skjærgården og åpne opp området for besøkende. 

5.5 KONKLUSJON

Tjøme kommune ønsker å legge til rette for en utvikling 
av Forsvarets eiendom som styrker det lokale næringslivet 
i kommunen. Samtidig er det viktig å sikre tilgangen til 
attraktive friluftsområder for innbyggere og besøkende. 
Fremtidige friluftsarealer er foreslått i kapittel 4. I tillegg 
kan ytterligere sikring av allmennhetens tilgang til sjø, 
strand og svaberg avklares gjennom reguleringsplanen.

Store arealer avsettes til friluftsområder og det kan derfor 
argumenteres for at den bebygde leiren i nord utnyttes på 
en måte som skaper økonomiske verdier og grunnlag for 
næringsdrivende. En konsentrert bebyggelse er mer ressurs-
effektiv og kan bidra til bedre fellesløsninger og mer sosial 
aktivitet enn en mer spredt og lav utnyttelse. Med bakgrunn 
i områdets kvaliteter, beliggenhet og markedsgrunnlag er 
det foreslått at området skal reguleres for å legge til rette 
for en næringsutvikling knyttet til reiseliv og fritidsbebyggelse. 
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LUFTSFORSVARTETS STASJON PÅ MÅGERØ 6 NÆRMERE BESKRIVELSE AV FORSLAGET

6.1 INNLEDNING

En utvikling av Forsvarets eiendom til reiselivsbasert 
næring og fritidsbebyggelse bør utvikles helhetlig og med 
fokus på robuste løsninger som styrker næringsgrunnlaget. 
Området bør ha en åpen profil, med et spenn fra allment 
tilgjengelige arealer til mer halvprivate og private uterom.

Mulighetene for næringsdrivende ligger både i drift av 
hotell og utleie, men kan også knyttes til service og drift av 
fellesløsninger som private hytter skal knyttes opp til. Med 
mange nok brukere av området og besøkende som sikres 
tilgjengelighet gjennom parkering og gjestebrygge, vil det 
også kunne være et grunnlag for servering, små-handel, og 
utleie av fritidsutstyr. 

6.2 HOTELL/ SERVICE /BOLIG / 
FRITIDSBEBYGGELSE OG OFFENTLIG FORMÅL

Med bakgrunn i områdets kvaliteter, beliggenhet og 
markedsgrunnlag bør det reguleres for å legge til rette for 
næringsutvikling innen reiseliv- og turistbasert næring og 
offentlig formål i tillegg til evt. fremtidig boligbygging og 
småskala fritidsbebyggelse. 

6.3 BÅTHAVN / GJESTEBRYGGE / MØTEPLASS

Nord for Mågerø Marina kan det legges til rette for båt-
plasser, gjestebrygge for besøkende og brygge for rutebåt. 
Området kan også utvikles som møteplass. Det bør avsettes 
plass for parkering i nærheten av bryggeområdet.

6.4 FRILUFTSLIV, REKREASJON OG 
ALLMENNYTTIG FORMÅL

I nordenden av eiendommen ligger det et område som er 
egnet for bading og aktiviteter i strandsonen. Dette området 
kan tilrettelegges/åpnes for allmennheten. 

6.5 BOLIGER 

Det er foreslått å regulere noen boligtomter i tilknytning til 
eksisterende boligområde i Mågerølia. 
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UTREDNINGSTEMA

7.1 INNLEDNING

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger skal et 
planprogram gjøre rede for formålet med planarbeidet, 
beskrive det aktuelle området og hvilke problemstillinger 
som anses viktige for miljø og samfunn i det konkrete 
planarbeidet, basert på eksisterende kunnskap. Relevante 
og realistiske alternativer skal beskrives, og det skal fremgå 
hvordan behandlingen av disse skal ivaretas i planarbeidet. 
Temaene under er vurdert som relevante å utrede i forbindelse 
med denne planen.

7.2 TILTAK, VIRKSOMHET OG MARKED

I kapittel 5 er det redegjort for forhold som ønskes avklart 
i forbindelse med planprosessen. Ut fra dette er det aktuelt 
å fokusere på lokalisering nær sjøen og områdets kvaliteter, 
disponering av planområdet med formål og utnyttelse. 

METODE: Vurderinger, beskrivelser av tiltak, illustrasjoner.

7.3 LANDSKAP OG NATURMILJØ

Landskap og terrengformasjoner er varierende på halvøya, 
med til dels store høydeforskjeller og bratte skråninger særlig 
i øst. Det er flatere partier i nordvest mot Mågerøkilen, i 
den sentrale delen og på de høyere knausene. Planområdet 
består av store flater med skog, i hovedsak furu og med 
innslag av lauvtrær. Det er registrert både viktige naturtyper 
(på land og i vann), truede og nær truede arter. 

METODE

Vurdere om foreslåtte tiltak kommer i berøring med viktige 
naturtyper, og forslag til avbøtende tiltak. Avklare behov 
for terrengbearbeidinger innenfor områder som omfattes 
av tiltak.

7.4 STRANDSONEN

I 100-metersbeltet langs sjøen skal det tas særlig hensyn til 
natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne 
interesser. Dette gjelder også Mågerø.

METODE

Gjøre vurderinger av hvilke områder av strandsonen 
som kan egne seg for ulik bruk sett i forhold til det som 
er eksisterende bruk, tilrettelegging for allmenn bruk og 
behov for bevaring.

7.5 FRILUFTSLIV OG REKREASJON

Store deler av Forsvarets eiendom er inngjerdet og ikke 
tilgjengelig for allmennheten. Skogsområdet ned mot 
strandsonen i sør ligger utenfor gjerdet. Dette er områder 
som for så vidt har vært tilgjengelige som friluftsområder. 
Det samme gjelder deler av området mot strandsonen i vest.

METODE 

Vurdere en hensiktsmessig avgrensing av friluftsområder/
grønnstruktur i forhold til beliggenhet, naturkvaliteter, 
tilgjengelighet og behov for tilrettelegging.

7.6 KULTURMINNER

Det er registrert to automatisk fredete kulturminner i form 
av gravminner inne på Forsvarets eiendom. 

METODE

Avklaringer med Vestfold fylkeskommune om behov for 
og omfang av arkeologiske registreringer. Det vil bli gjort 
en vurdering om planforslaget berører elementer av kultur-
historisk verdi utover det som tidligere er vurdert.
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7.7 FORHOLD TIL EKSISTERENDE BYGG  
OG ANLEGG

Eksisterende bebyggelse og anlegg er av varierende alder 
og kvalitet og har i første rekke vært til bruk for å tjene 
forsvarets behov.

METODE

Vurdere om og hvilke eksisterende bygg og anlegg kan 
brukes videre i forbindelse med ny type virksomhet.

7.8 TEKNISK INFRASTRUKTUR OG 
TILGJENGELIGHET

Området har i dag adkomst fra Mågerøveien. Det er ikke 
fortau eller gang/sykkelvei langs veien. I dag er det ikke til-
bud om kollektiv betjening. Området er tilknyttet kommunalt 
vann- og avløpsanlegg og hovedledningene følger Mågerø-
veien. Det er interne vann- og avløpsanlegg inne i leiren, 
som er koblet på kommunalt nett.

METODE

Vurdere kapasitet på eksisterende teknisk infrastruktur, 
behov for oppgradering, trafikksikkerhetsmessige tiltak.

7.9 SOSIAL INFRASTRUKTUR

Hvis det skal legges til rette for ytterligere boligbebyggelse 
innenfor planområdet, vil dette kunne belaste eksisterende 
sosial infrastruktur i kommunen. Dette vil også kunne 
gjelde utbygging til andre formål, som kan ha behov for 
kommunale tjenester.

METODE

Gjøre vurderinger om nye tiltak/virksomheter innenfor 
planområdet vil ha behov for/belaste kommunale tjenester.

7.10 MILJØ / ROS

Skifte eiendom har kartlagt mulig grunnforurensning på 
området, med bistand fra Multiconsult. I 2014 ble det loka-
lisert 7-8 områder på eiendommen hvor det ble gjennomført 
nærmere prøvetaking i 2015 og 2016. Det ble påvist noe for-
urensning som overskrider Miljødirektoratets normverdier 
for forurenset grunn, og det er i 2017 utarbeidet tiltaksplan 
for håndtering og disponering av forurensede masser. 
I tillegg skal det for planforslaget gjennomføres en risiko- 
og sårbarhetsanalyse.
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PLANPROSESS 
OG MEDVIKNING

8.1 PLANPROGRAM OG VARSEL OM 
OPPSTART REGULERING

Skifte eiendom har engasjert Plan1 AS i forbindelse med 
planprogram og områderegulering. Planprogrammet er 
utarbeidet i tett dialog med Tjøme kommune og det er 
kommunen som legger planprogrammet ut til offentlig 
ettersyn. 

Plan- og bygningsloven gir klare rammer for hvordan 
planprosessen skal foregå, med høringer der berørte har 
mulighet til å gi innspill.

Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn samtidig med varsel om oppstart av plan-
arbeid. Kunngjøring vil stå i lokale aviser. Planprogrammet 
vil bli sendt sammen med brev til offentlige myndigheter, 
berørte grunneiere, naboer og interesseorganisasjoner. 

Planprogram og varsel om oppstart av planarbeid vil også 
bli gjort tilgjengelig på Plan1 AS sin hjemmeside 
www.p1.no, og på kommunens hjemmeside 
www.tjome.kommune.no. Frist for å gi uttalelse er minst 6 
uker. Innkomne merknader bli oppsummert og kommentert 
og eventuelle justeringer vil bli foretatt før endelig fastsetting 
av planprogrammet i kommunen.

8.2 FRAMDRIFTSPLAN 2017

8.3 OMRÅDEREGULERING

Planforslaget skal utarbeides på bakgrunn av fastsatt plan-
program. Plandokumentene vil omfatte en planbeskrivelse 
med konsekvensutredning, plankart, bestemmelser, ROS 
og sjekkliste naturmangfold. 

Når planforslaget er klart vil Tjøme kommune vedta utleggelse 
til offentlig ettersyn og kunngjøre dette. Planforslaget sendes 
på høring til berørte myndigheter, grunneiere, naboer og 
interesseorganisasjoner. Frist for uttalelse er minst 6 uker. 
Videre gjøres det eventuelle justeringer før endelig sluttbe-
handling av planen i kommunen. Etter at planen er vedtatt, 
vil kommunen kunngjøre vedtaket med 3 ukers klagefrist. 

8.4 PÅFØLGENDE DETALJREGULERING

For deler av området vil det bli stilt krav til detaljregulering 
før tiltak kan gjennomføres. Omfanget av dette vil bli 
nærmere avklart i områdereguleringsplanen. For detalj-
regulering vil det være en tilsvarende prosess som nevnt 
over for kunngjøring og offentlig ettersyn.

Planprogram og forslag til områderegulering Mai Jun. Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Des.

Varsel om planoppstart

Høring av planprogram

Behandling og fastsetting av planprogram

Planforslag og konsekvensutredning

Førstegangsbehandling av planforslag til offentlig ettersyn
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KONTAKTINFORMASJON

9.1 PLANMYNDIGHET

Tjøme kommune, Rødsgata 36, 3145 Tjøme
  Hjemmeside: www.tjome.kommune.no

9.2 FORSLAGSSTILLER FOR 
OMRÅDEREGULERINGEN

Skifte eiendom i samarbeid med Tjøme kommune
Kontaktperson i Skifte eiendom: Torunn Moen Hegdahl

  mobil: 916 53 781, e-post: torunn.hegdahl@skifte.no

9.3 PLANKONSULENT

Plan1 AS v/Berit M. Sivertsen
  mobil: 917 92 417, e-post: bms@p1.no

Besøksadresse: Balder Allé 2, 2060 Gardermoen
  Hjemmeside: www.p1.no

9.4 ADRESSE FOR MERKNADER

Plan1 AS, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen
  e-post: bms@p1.no

Kopi til:
Tjøme kommune, Rødsgata 36, 3145 TJØME

  e-post: post@tjome.kommune.no
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Forsvarsbygg 

Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo

Telefon: 815 70 400

E-post: servicesenter@forsvarsbygg.no

www.forsvarsbygg.no


