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Reguleringsplan - høring - justert planforslag - reguleringsplan Nesstranda 

- Vegårshei kommune 

Viser til oversendelse datert 28.11.18 med høringsfrist 22.12.18, denne er senere endret til 

07.01.19. Vi beklager sen tilbakemelding. 

 

Statens vegvesen har vurdert endringene, og registrerer at våre innspill/ krav i liten grad er 

tatt hensyn til. For mer utfyllende begrunnelse viser vi til brev datert 17.08.18. 

 

Vi har vurdert endringene på plankartet og gjør dere oppmerksom på følgende: 

 

Parkeringsplass SPP2 og atkomst til denne. 

Vi skrev at parkeringsplassen og atkomst til denne må flyttes, og at opphevelse av dagens 

bruk og tidspunkt for iverksettelse må gjøres gjeldene gjennom rekkefølgebestemmelsene.  

Vi registrerer at dette forholde ikke er ivaretatt, og at regulant mener at parkeringsplass og 

atkomst er etablert etter tidligere tillatelser, og at denne kan videreføres. 

Statens vegvesen er ikke enig i denne vurderingen og forutsetter at det etableres ny veg og 

parkeringsplass utenfor vegens eiendomsgrenser slik planen viser og at det tydeliggjøres i 

bestemmelsene når dette skal være ferdigstilt.  

 

Avkjørsel/ Kryss – Etter det vi kan se er krysset dimensjonert for liten lastebil og kjøremåte 

C. Vi mener at kryssutformingen på planen ikke ivaretar svingbevegelsene til lastebil og at 

det er grunnlag for å arbeide videre med utformingen av krysset. Vi gjør dere oppmerksom 

på at liten lastebil ikke er dimensjonerende kjøretøy i vegnormalene. 

Vi vil anbefale at det utarbeides et rekkefølgekrav som sier at krysset skal være ferdig 

opparbeidet før det gis igangsettingstillatelser til nye hytter. 

 

Sikt innerkurve – Vi registrerer at regulant har beskrevet hvordan siktsonen skal etableres. Vi 

mener fremdeles at det er knyttet usikkerhet til fjellet/ bergets beskaffenhet og at det er 



  

 

 

2 

sannsynlig at det er behov for mer areal. Vi minner om at eiendomsgrensen skal ligge 1 

meter fra topp skjæring. 

 

Dersom noe er uklart ber vi dere ta kontakt.  

 

 

Vegavdeling Agder seksjon planforvaltning og miljø 

Med hilsen 

 

 

 

Glenn Solberg 

seksjonsleder Klungland Wenche 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Aust-Agder fylkeskommune, Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL 

 


