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MERKNADER TIL JUSTERT PLANFORSLAG REGULERINGSPLAN 
NESSTRANDA - 2. GANGS HØRING – SAK 2016/1050 

Vi viser til Deres brev av 27.11.2018 vedrørende «2. gangs høringsutkast Reguleringsplan 
Nesstranda». Nedenfor følger våre merknader. 

Bygninger & byggegrense 

På Plankartet er en bygning på vår eiendom utelatt. Det står et laftet stabbur på tomta, og det 
er lokalisert på tvers mellom uthuset og hytta. Det er plassert nærmere uthuset enn hytta, og 
noen meter nærmere fjorden enn de to andre bygningene. Vi antar at det har en BYA på rundt 
8-10m2, og alle de tre nåværende bygninger har stått på tomta siden før 1979. 

I Plankartet ved 1. gangs høring var ovennevnte korrekt, som vist i vedlegg A.  

Vi er kjent med at landets bygningsmasse er registrert i Norges offisielle eiendomsregister 
(Matrikkel), derfor forstår vi ikke hva som har skjedd i vårt tilfelle? 

Gjennom kontakt, telefonisk og pr email, med kommunens saksbehandler har vi fått bekreftet 
at ovennevnte nå er ordnet, og at byggegrensen er justert som vist i vedlegg A. 

Parkering (som i dag) 

Vi - de 8 første hytteeierne som kjøpte bruksrett til veien – fikk anledning til å bygge stikkvei 
frem til egen tomt. De fleste gjorde da også det, men ikke vi.  

Da vi kjøpte bruksrett og etablerte dagens P-plass var det helt ukjent for oss at det var en ny 
Reguleringsplan underveis. Dette ble heller ikke nevnt for oss hverken fra grunneier eller hans 
representant. De var sikkert ved sin fulle rett, men rent etisk mener vi at dette burde det vært 
informert om. For oss er det innlysende at vi ville forholdt oss annerledes til hele prosjektet 
hvis vi hadde hatt disse kunnskapene.  

Vår prioritet 1 er å beholde dagens P-plass. Vil grunneier bygge vei videre inn mot, og forbi 
vår tomt, ber vi om at det første stykket (ca. 20 meter) legges parallelt med vår P-plass slik at 
vi kan beholde denne som i dag. P-plassen må da, på en eller annen måte, knyttes til vår 
eiendom.  



Foreslåtte løsning innebærer at vår P-plass innlemmes som en del av veilegemet og blir i 
realiteten sanert. Vår opparbeidelse av P-plass innebar en betydelig økonomisk utgift, og 
anleggelsen skjedde etter samtykke fra grunneieren. Rettigheten til aktuelle P-plass utgjør 
altså en servitutt på tjenende eiendom. Det bør ikke vedtas en Reguleringsplan som innebærer 
en unødig krenkelse av eksisterende privatrettslige rettigheter. Dette forutsetter i så fall en 
ekspropriasjon.  

Det var flere årsaker til at vi valgte å legge P-plassen ute ved veien.  Kort nevnes; miljø, 
hensyn til naboer, økonomi mm. 

I det området hvor vår P-plass er etablert (mellom Vegår og Fjordbygdveien 504 (18/82)) ble 
det med veiens tilblivelse snauhogd skog og vegetasjon. Dette har nå medført at området har 
blitt betraktelig våtere, og ved store nedbørsmengder kommer det mye vann fra vannskille 
(mellom Vegår og Fjordbygdveien 504 (18/82)) og ned mot fjorden. Dette vil da medføre, slik 
vi ser det, at en vei fra vår P-plass og inn mot og forbi min tomt vil fungere som et dike 
(demning). På stien som Bergan Maskin oppgraderte for oss har vi senere måttet kjøpe rør og 
laget dreneringsmuligheter for slik vannføring. En antatt «dike-effekt» vil medføre at store 
vannmengder vil kunne samle seg på oversiden av veien, og danne en eller annen form for 
innsjø. Både innsjøen og vann i bevegelse kan påføre både eksisterende- og ny vei i dette 
området skader, tenker vi. 

Grunneier har vært klokkeklar ovenfor meg om at det er han som er eier av veien. Hvis en vei 
mellom min P-plass og tomt 18 etableres, er det da grunneier som er ansvarlig for at denne til 
enhver tid er i en akseptabel og kjørbar tilstand? 

Parkering (egen tomt) 

I bukta innenfor vår tomt og helt ut til veien er hele området merket med grønt (LF) i Plan-
kartet. I tillegg foreslår grunneier at mange kvadratmeter av vår tomt (rundt 185 m2 så vidt vi 
kan se) grensende til nevnte området også skal merkes grønt (LF). Dette stiller vi ett STORT 
spørsmålstegn ved?  

Vi har vært i kontakt med kommunens saksbehandler, både telefonisk og pr email, og i en 
mail fått presentert kommunens syn. Det som er skissert i email fra saksbehandler er ikke så 
lett å forstå. Her henvises til gamle og utydelige (for oss) disposisjonsplaner og nye kart med 
uklare og usynlige (?) tomte- og formålsgrenser. I nevnte email (og samtale) ser det for oss ut 
til at det er et stort fokus på nye byggegrenser, dette synes vi er oppklarende. Vårt 
engasjement er basert på våre tomtegrenser (markert i terrenget med 4 stk. stålbolter), og 
disponeringen av vår tomt. Hvis byggegrensen hos oss blir justert som vist i vedlegg A, er vi 
fornøyd med det. Vår løsning vil ikke rokke ved de restriksjonene som ligger i dette.  

Dette området sør/vest (?) på vår tomt, og som er endret i reguleringsplanen, har vi sett oss ut 
som et klart alternativ til ny P-plass dersom vi fratas dagens ordning. Kan det bygges en vei 
over dette LF-merkede våtmarksområdet, er det også mulig å bygge P-plass hos oss, tenker vi. 
Øremerket område for ny P-plass holder, etter vår mening, et høyere nivå (og gir ingen dike-
effekt) enn grunnen hvor veien er tenkt plassert. En entreprenør vil ytterligere enkelt kunne 
forbedre (heve) grunnen for en P-plass. I vedlegg A har vi derfor tillatt oss å oppgradere kartet 



til gul, og markert P-plass. I samtale med kommunens saksbehandler har vi fått bekreftet at 
byggegrensene ikke begrenser etablering av P-plass(er). 

Skulle min «parkering som i dag» falle, mener vi at ovennevnte er alternativet. Vi mener at 
vår endring i plankartet beholdes selv om dagens parkering videreføres, da med tanke på 
fremtidige justeringer/endringer i området. Som f.eks. å flytte P-plassen inn på tomten ved en 
senere anledning. Byggegrensen vil ivareta uønsket virksomhet. 

Båtplasser 

Begge vi to hytteeiere som er berørt, ønsker ikke denne konstruksjonen etablert på det smale 
område mellom våre to eiendommer. I sommer månedene er det vanligvis meget lav 
vannstand i dette området, det vil derfor være nødvendig at bryggen stikker langt ut i vannet 
dersom båtene ikke skal bli liggende fast i gjørma i sine respektive bokser. Jeg vil anta at en 
slik konstruksjon, inkludert 6 stk. båter, vil ha høy vekt. 

Flytende vil en slik tung og lang konstruksjon (kraft x arm), med stort vindfang ytterst, etter 
vår oppfatning, være sårbar når det gjelder forankring. Resultere kan bli stor fare for at skader 
på eiendom, ulykker og andre farlige situasjoner kan oppstå. De senere årene har vi også 
reagert på at det dessverre er blitt mer vindfullt i Sørfjorden enn tidligere. Vi har tenkt at dette 
også er et resultat av klimaendringene. 

Skulle båtplassen allikevel bli etablert, forventer jeg at den plasseres slik at den ikke er til 
hinder for ut- og innseiling fra/til vår båtplass. Skjønt – den er heller ikke særlig brukbar 
under sommer månedene på grunn av lav vannstand. 

Sørfjorden er liten og trang. Å etablere båtplasser her er en helt annen utfordring enn å 
etablere tilsvarende i store og åpne Nordfjorden, tenker vi. Kanskje burde ett større anlegg 
vurderes?  Da kan man i verste fall risikere at dette må etableres i Nordfjorden. I Sørfjorden 
kan vi ikke se at slike områder finnes. Og de fleste båteierne i Norge må bevege (les kjøre) 
seg for få tilgang til båtplass. 

Ovennevnte er kanskje også et tema hos Fylkesmannen i Agder/Miljøavdeling? 

Eiendomsretten til eiendommene med strandlinje, strekker seg også ut i innsjøen. Vår 
eiendomsgrense strekker seg i retning nord-øst, mens grensen til vår nabo strekker seg i 
retning sør-vest ut i innsjøen. Dette er søkt illustrert ved stiplet linje i vedlagte kart. Som 
illustrasjonen klart viser, er det ikke mulig å anlegge båtplass for seks (6) båter uten at dette 
krenker eiendomsgrensene. 

Reguleringsbestemmelser 

I § 3 «Bebyggelse og anlegg» punkt 3.01 står det: «Det er krav om 2 parkeringsplasser på 
hver ny tomt og på eksisterende tomter der det føres frem veg». Hva innebærer dette i praksis 
for oss hytteeiere, og gir det noen begrensninger i den enkeltes valgfrihet? De samme 
spørsmål kan stilles for § 7 punkt 7.01 i nevnte bestemmelser?   

Planbestemmelsene er uklare og bør presiseres. Gjelder den eksisterende tomter som allerede 
er bebygget? Dersom dette er tilfelle vil vi be om å få opplyst det rettslige grunnlaget for å 
pålegge en slik byrde på allerede utbygget eiendom. 



Øvrig 

I Planbeskrivelse står det på side 5: «I 2015 ble det bygd ca. 850 meter vei inn og nordover i 
hytteområdet og stikkveier til de 10 eierpartene som bekostet veien. Senere har 2 kjøpt seg inn 
i veien. Det er ordnede forhold for senere innkjøp i veien». 

Disse setningene mener vi bør slettes fra Reguleringsplanen. Vi kan heller ikke se, med vår 
kunnskap, at beskrivelsen er korrekt. 

 

Med vennlig hilsen 
 
Ole Johan Bang Sæbø 

 

 

 

 

 

 



 


