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Merknader til høringsutkast reguleringsplan Nesstranda - Deres brev av 11.06.2018. 

Som eier av Nesstranda 24, gnr. 18, bnr 35 og 36 har jeg følgende merknader til det mottatte 

høringsutkastet: 

Vedr. varslingsbrev i forbindelse med oppstart av planarbeid, desember 2016. 

Formål med reguleringsarbeidet 

Sitat fra varsel om oppstart av reguleringsarbeid datert 15.12.2016: 

«På forslagsstillernes eiendomsteiger mot vannet vil det bli planlagt felles brygger og      

badeplasser.»   

I det reviderte planforslaget ser det ut som om badeplasser er «kokt ned» til én plass for 

hele området, nemlig området merket VB/GB.  

Viser i den forbindelse til pkt. 6.7 i planbeskrivelsen: Uteområder (jfr. 6.7, side 16:             

Sitat: «Pr. i dag er det ikke opparbeidet felles uteoppholdsareal i området.  Det har ikke vært 

etterspurt tidligere.  I planen er det lagt ut et område til uteopphold og badeområde.  Dette 

vil bli opparbeidet dersom det er ønske om det, eller i markedsføringsøyemed.»   

Vi ser av vedlegg 5 at brygger er tegnet inn, men bortsett fra område VB/GB kan vi kan ikke 

se at badeplasser er tegnet inn.  Vi savner konkrete forslag fra forslagsstillerne om hvordan 

de best kan legge til rette for badeplasser på sine eiendomsteiger.  Etter vår mening bør 

dette være opparbeidet i forkant av utbygging. 

Sitat: «Resten av tomta vil bli regulert til grønt formål».  Hva menes med «grønt formål»? 

For hvem? 

Detaljregulering - Planbeskrivelse 

1.Innledning – bakgrunn 

Etter vår mening er 37 nye hytter et altfor stort antall på et relativt lite område.  I tillegg til 

hyttene kommer veier og stier på kryss og vers i landskapet.  Alt er irreversible inngrep som 

vil forandre områdets karakter for alltid.   

Side 6: Sitat: «De eksisterende tomtene er store og har gode solforhold.  Det er mye 

potensiell tumleplass for barn……..».   

Vi er usikre på hva som skjuler seg bak begrepet «eksisterende tomter»? Er vi å betrakte som 

«eksisterende tomt», og må vi i så fall påregne av alle barn i området kan bruke vår tomt 

som «tumleplass»? 
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2.3. Rekreasjonsverdi og barns interesser 

Som nevnt i våre merknader av 13.01.17 ligger det en gangbru vis-à-vis Fjordbygdveien 467 

over Flåtmyra.  Denne ble anlagt på 1970-tallet, og har således vært i bruk i over 40 år.  

Mange av dagens hytteeiere benytter seg av den.  Med den nyanlagte veien inn i området 

har vi registrert at mange flere, også fastboende, benytter området som turvei.  På landsiden 

har vegvesenet anlagt en lomme slik at det er mulig å stoppe for å sette fra seg nyttelast.  

Med nye hytter i området regner vi med at brua kommer til å bli enda flittigere brukt.  En av 

de planlagte nye hyttene, nr. 28, ser ut til å bli liggende svært nær eksisterende gangbru og 

stien videre.  Ved en justering av tomtegrensen til denne eiendommen vil man kunne unngå 

at eventuelle nye eiere får trafikken fra gangbrua tett inn på hytteveggen.   

5.4. Nærmere beskrivelse av de ulike arealformålene i planen 

5.4.1.  

Side 10, 3. avsnitt: ….«Øvrig areal er regulert til frilufts formål» … 

Vi ser til vår overraskelse at skjæret som stikker ut i vannet på spissen av vår eiendom har 

fått betegnelsen LF og således kommer i kategorien «friluftsområde».  Dette skjæret tilhører 

vår eiendom, og vi har i alle år brukt som det badeplass.  Den eneste adgangen dit ut er en 

sti som går kloss opp til hytteveggen vår.  Vi synes ikke det vil være greit dersom det betyr at 

bakenforliggende hytter kan komme til å betrakte dette som sin «nærbadeplass».  I så fall vil 

vi føle det som om vi blir fortrengt på egen eiendom. 

Nettopp av den grunn synes vi det er viktig at det blir opparbeidet badeplasser i forkant av 

bygging av nye hytter. 

Viser i den forbindelse til friluftsloven § 8. 

5.4.4. LNF-områder   

Friluftsformål: «Grøntområder og naturområder som ikke har noen spesiell funksjoner er 

regulert til friluftsformål».  

Vi kan ikke se at betegnelsen LFN er brukt i vedlegg 5, og lurer på hvilke områder det er tale 

om?  Har det noen innvirkning på vår eiendom?   

Vedlegg 5 viser også vei- og stinett. Vi ser det er markert vei inn til vår eiendom, og viser til 

at vi i tidligere merknad har sagt at det ikke er aktuelt med opparbeidelse av vei til vår 

eiendom slik situasjonen ser ut i dag, men har forstått det slik at eventuelle fremtidige eiere 

vil kunne ta stilling til eventuell tilknytning senere.  

6.6. Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk 

Det kan vel ikke herske noen tvil om at 37 nye hytter vil medføre et ytterligere press mot 

vannet.  Vi ser det legges opp til at hver hytte kan ha en båt hver.  I løpet har de 50 årene vi 

har holdt til på Nesstranda har det vært en betydelig økning av antall båter som benytter 

fjorden.  Sørfjorden er smal, med kort avstand til land.  Båtparken har forandret seg, med 

kraftigere motorer, og det er mange båter som benytter den korte strekningen som 



fartsetappe.  Høy fart på båtene og ikke minst frislippet av vannscootere har gjort bading til 

en risikosport, og man er nødt til å holde seg nær land hvis man ønsker en svømmetur.  Bruk 

av kano og kajakk er også utfordrende med den økte vannscooterbruken. Og ikke minst er 

støyen betydelig.  Hver enkelt kommune har, så vidt vi kjenner til, anledning til å regulere 

bruken av vannscootere, og dette burde kanskje vurderes for Vegårsheis vedkommende? 

6.7. Uteområder 

Når det gjelder opparbeidelse av felles uteoppholdsareal i området mener vi dette må være 

på plass fra starten av utbyggingen, slik at det ikke oppstår usikkerhet for nye hytteeiere og 

om hvor det er greit å bade og oppholde seg.  Det bør vel egentlig være flere små 

badeplasser.  Hvis ikke dette ligger på plass allerede i startfasen er vi redd for at det kan 

skape uønskede situasjoner med stort press mot eiendommene som grenser til fjorden.  For 

oss er det av stor viktighet å kunne beholde   privatlivet vi har blitt vant til og verdsetter så 

høyt.  Se for øvrig våre merknader om dette under punktet «Formål med 

reguleringsarbeidet». 

7. Innkomne merknader med kommentarer. 

Viser til pkt.  8, side 20 i Vegårshei kommunes kommentarer. 

Sitat: «De nye tomtene nord i planområdet 30-36 ligger tett sammen, uten 

ferdselsmuligheter mellom tomtearealene.  Konsekvensen av dette er at det blir vanskeligere 

å nå strandsonen for de som har hytte østover.»      

Etter vår mening har flere av hyttene dessuten en uheldig plassering, da de vil bli liggende 

høyt i terrenget – de vil virke ruvende og skape en ny profil i landskapet.  Det kunne kanskje 

vært en god idé å la dette fjellpartiet ligge urørt og fjerne noen av de mest ruvende hyttene 

fra planen?  På den måten ville man kunne bevare noe av det flotte landskapet og skape mer 

luft og rom mellom de planlagte hyttene.  

Viser til pkt. 4, side 24 som svar på vår merknad 13.01.17 hvor vi uttrykte bekymring for hva 

en fortetning ville bety for fugle- og dyrelivet i området.  Svaret vi får forbauser oss.  Der står 

det: 

 «En utbygging som ønsket vil ikke endre dyre og fuglelivet i området vesentlig.  Det er snakk 

om fortetting i et eksisterende byggeområde, og ikke nyetablering av et hyttefelt. Dette er 

positivt sett i forhold til dyre- og fuglelivet.»  

Om det er fortetting eller nyetablering må da være helt irrelevant – det vil vel være all uroen 

og den økte aktiviteten i området som vil være avgjørende?  Vi har problemer med å forstå 

hvordan dette kan være positivt for dyre- og fuglelivet. 

Til orientering: Vi har i år registrert en betydelig nedgang i årskullene av stokkand.   Det er få 

kull, og også mange enslige stokkender å se. Vi har aldri i vårt 50-årige tilhold ved 

Nesstranda opplevd en så liten bestand av stokkender. I den forbindelse tillater vi oss å 

sitere deler av en leder i Dagbladet om temaet vannscootere: 



«…De er også en trussel mot myke brukere av skjærgården som padlere, seilere og badere. 

Skuterne truer fuglelivet generelt og truede arter spesielt.  Den er et leketøy med høyt 

støynivå, stor fart, har ingen nytteverdi og øker konfliktnivået på sjøen.»   

Bortsett fra punktet om seilere tror vi dette også er en passende beskrivelse på forholdene i 

Sørfjorden – spesielt med tanke på de små avstandene fra midtfjords til land på begge sider 

av vannet. 

Se for øvrig pkt. 6.6. ovenfor. 

S. 31, pkt. 8.: For ordens skyld gjør vi gjør oppmerksom på at både gnr 18/bnr. 35 og gnr 

18/bnr 36 tilhører oss. 

     **** 

Vi har savnet et kart hvor eksisterende eiendomsgrenser kommer tydeligere fram. Det ville 

også vært greit med en tydeligere forklaring på fargebruk og grafikk i skissene/kartene, og 

hva de forskjellige symbolene/betegnelsene innebærer i praksis.  

Vi forutsetter imidlertid at opparbeidelse av veier og stier i området samt badeplasser og 

brygger i strandsonen skjer i henhold til eksisterende grenser og rettigheter. 

Det har vært vanskelig å avgi en velbegrunnet uttalelse når faktagrunnlaget for vårt 

vedkommende inneholder mange uklarheter. Vi håper likevel våre synspunkter kommer 

noenlunde klart fram og vil bli hensyntatt når saken kommer opp til behandling. 

 

Sandefjord, 5. august 2018. 

Med hilsen 

Ingrid Reppesgård 

 

 

 


