
 
 
 

     
 
 
         Vegårshei, 25.06.2018 
 
Ang: feil i høringsutkast reguleringsplan Nesstranda  
 
Viser til oversendte høringsbrev (vår ref: 2016/1050-24) som er sendt ut den 11.06.2018 og 
tilhørende høringsdokumenter for reguleringsplan Nesstranda (hytteområde på Vegårshei), 
datert 03.05.2018. Høringsdokumentene ligger også på kommunens hjemmeside under 
menypunkt ‘dokumenter – saker til høring/akkurat vedtatt’.  
 
I forbindelse med høringen ber vi om uttale til følgende feil og ønske som vil bli vurdert rettet 
opp før 2. gangs behandling og godkjenning av reguleringsplanen: 
 
Mellom Gnr. 18, Bnr. 45 og ny tomt 24 ligger det en ubebygd tomt i den gamle 
disposisjonsplanen. Denne tomten ble undervegs i arbeidet solgt til eier av bnr. 45 og er gitt 
Bnr. 149. Se kart nedenfor. 
 

 
 
Planlegger (Stærk og Co AS) har misforstått kjøpers ønske for denne tomten og regulert den 
til friluftsformål. Dette var ikke kjøpers ønske. Han ønsket å sikre seg denne tomten for å selv 
kunne bestemme om/når den evt. skulle bebygges.  
 
Tomta ligger utenfor byggegrensen langs vannet. Tomta er på 2,5 daa og er således stor nok 
til å kunne fortettes med 1 tomt i tillegg til at veien til Bnr. 45 går over tomten. Dersom det er 
aktuelt å regulere inn 2 tomter på bnr. 149, kan det bli aktuelt å flytte adkomstveien til Bnr. 45 
nærmere eiendomsgrensen i sørvest. Dette er illustrert på neste side med to røde tomter og 
svarte linjer for å illustrere omlagt veg. Avhengig av plassering av tomt(er) vil det bli vurdert 
begrensninger i maksimal mønehøyde og utnyttelsesgrad. 
 

http://www.vegarshei.kommune.no/dokumenter/saker-til-horing-akkurat-vedtatt/horing-reguleringsplan-nesstranda.19460.aspx
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Vi ber med dette mottakere av denne underrettelsen om å uttale seg til endringene som 
foreslås ovenfor når det blir gitt uttale til selve planforslaget. 
 
Også administrasjonen i Vegårshei kommune vurderer denne endringen sammen med 
resten av planforslaget i høringsperioden fram til høringsfristen den 6. august.  
 
 
 
Med hilsen,  
 
Chantal van der Linden 
Planrådgiver 
Vegårshei kommune 


