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Vegårshei Kommune v/ teknisk etat. 

 

Oversender vedlagt vår protest mot bryggeanlegg BSB2 i justert planforslag.  

Samtidig ønsker vi å gi uttrykk for stor skuffelse over at det ikke er tatt mer enn 

marginale hensyn til våre protester mot tiltettingen omkring vår hytte (tomtene 16, 17, 

18 og 19) og dermed overlater til oss å kjempe i rettsvesenet for å få vår tinglyste 

rettighet. Jeg kan ikke se for meg at noen vegårsheiing hadde synes at disse store 

inngrepene med lite hensynsfull tiltetting i et  50 år gammelt hyttefelt hadde vært 

akseptabelt.  

 

Hilsen Esther og Jostein Janøy, Nedstranda 13. 

 
VEGÅRSHEI KOMMUNE, teknisk etat. 
 

Høringsinnspill til justert planforslag, Nesstranda. 
 
 
PROTEST MOT SMÅBÅTANLEGG BSB2 for 6 båter. 
 
Undertegnede har tinglyst rett til brygge ved BSB2–området, og er den 
eneste hytteeier som bruker og skjøtter denne svært begrensede 
tilgangen til vannet. Vi har flytebrygge for 2 båter her og bader her. 
 
Vi protesterer kraftig mot at det legges ut brygge for 6 båter på 
dette stedet:  
1) Dette er et svært grunt og smalt område, og selv om vi har en 
mobil flytebrygge som strekker seg ca 15 meter ut i vannet, har vi 
flere sommere opplevd at hele brygga blir liggende på land (bunnen) 
og vi har hatt store problemer med å komme inn med båten, og det 
har hendt at vi måtte legge til andre steder. 
 
2) I tillegg kommer problemene med ekstrem høy vannstand og 
naturkrefter som bryter mot anlegget ved innfrysning vinterstid. 
 
 
 



3) Et bryggeanlegg som strekker seg langt utenfor eksisterende 
brygge, vil dessuten være høyst skjemmende både for oss, nabo 
Bakken og Sæbø, som bryter med den naturidyllen som eksisterer 
her, i tillegg til at det vil være svært lite praktisk under de varierende 
nivåene en må forholde seg til. 
 
4) Grøntområdet er her på sitt smaleste! At 6 hytteeiere skal forholde 
seg til dette trange grøntområdet, der det knapt er plass til å 
oppbevare diverse båtrekvisita eller ha vinterlagring av båtene, bør 
også tas med i vurderingen. 
     
På vegne av oss i Nesstranda nr. 13. 
Jostein og Esther Janøy 


