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Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 
2016/1050-62 2016/17860 14.12.2018 
 
Høringsuttalelse til justert planforslag for detaljregulering for Nesstranda i 
Vegårshei kommune 
 
Vi viser til oversendelse fra kommunen den 27.11.18 der revidert planforslag til 
detaljregulering for Nesstranda legges ut til nyt offentlig ettersyn. 
 
Første utkast til planforslag ble lagt ut til offentlig ettersyn sommeren 2018 og vi ga vår 
høringsuttalelse i brev den 09.07.18. På bakgrunn av merknader og uttalelser til dette 
forslaget er det nå gjort en del endringer i planforslaget som medfører at det legges ut til nytt 
offentlig ettersyn. Vedlagt oversendelsen følger det en god oversikt over de endringene som 
er gjort. 
 
Det er snakk om en utvidelse av planområdet for å få med adkomsten helt fra fylkesveien, 
noen mindre justeringer av formålsgrenser og byggegrenser, det er regulert inn et ekstra areal 
for oppføring av garasjer og noen mindre endringer i bryggeanlegg. I tillegg er det gjort mindre 
endringer i bestemmelsene og planbeskrivelsen. 
 
De fleste av disse endringene vurderes å være uten betydning for de interessene 
Fylkesmannen er satt til å ivareta. Vi merker oss imidlertid at det er gjort noen endringer 
knyttet til bryggeanlegget BSB2. Denne er nå redusert i omfang og flyttet, noe som gjør at 
behovet for mudring i området faller bort. Dette vurderes som positivt. Det samme gjelder 
reguleringen av en turvei mellom tomtene 10 og 11 som gir en bedre adkomst til fellesområdet 
med badeplass. 
 
For øvrig viser vi til vår uttalelse den 09.07.18, og har ikke ytterligere merknader til 
planforslaget som nå foreligger.  
 

Med hilsen 
 
 
 
Jørgen Sæbø (e.f) Terje Flaten  
senioringeniør rådgiver 
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Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
Saksbehandler: Terje Flaten, tlf: 37 01 75 94 
 
 
 
Kopi til: 
Aust-Agder fylkeskommune  Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


