
Høringsinnspill til regulering av Nesstranda 

Det vises til kommunens høring av reguleringsplan for Nesstranda med merknadsfrist 10. august 18, 

deres saksnummer 2016/1050. Merknaden er fra fester til gbnr. 18/64 Nesstranda 12, Inger Lise 

Tønnesøl Gundersen.  

Primært er dette dokumentet en anmodning om at kommunen avviser planforslaget fordi de 

privatrettslige forholdene for gjennomføring av denne reguleringsplanen ikke foreligger.  

Sekundert, dersom saken blir realitetsbehandlet, er merknaden en begrunnelse på hvorfor 

merknadshaver mener tomt 16 må utgå fra reguleringsplanen, samt en anmodning om at 

planutvalget tar en befaring på Nesstranda 12 hvor det er satt ut markører for følgende av tomt 16.  

Primært 

Fester av gbnr. 18/64 mener at reguleringsplanen skulle vært avvist fra behandling da den ikke er en 

oppfølging av kommuneplanens arealdel, jamfør plan- og bygningsloven § 12-3, samt at de 

privatrettslige forholdene for gjennomføring ikke er ivaretatt. De hyttetomter som er vist som 

fortetting, tomt 15 + 16 + 17 + 18 + 19 med flere, i område D20 i disposisjonsplanen fra 1971 kan ikke 

gjennomføres. Dette begrunnes med at alle disse tomtene kommer inn under en heftelse på 

opprinnelig eiendom, og i alle fall gbnr. 18/28. Heftelsen er tinglyst gjennom blant annet 

festekontrakten til gbnr. 18/64.  

I kontrakten, som er tinglyst, heter det i punkt 8 Bebyggelse m.v. i nabolaget.;  

«Bebyggelse i planområdet ut over det som er angitt i vedlagte kartskisse, er ikke tillatt. Festeren 

kan ikke gjøre innsigelser mot nye fellesanlegg i området, så som veier, parkeringsplasser, 

kraftledninger, tømmeplasser for avfall m.v., forutsatt at ikke anleggene legges på en utilbørlig og 

sjenerende måte.» Kartskissen er gjeldende plan for område, disposisjonsplan for D20; 

 
Dette kartet, sammen med teksten, viser helt klart at fortetting i dette området ikke er tillatt. Disse 

forholdene er ivaretatt gjennom gjeldende kommuneplan, vedtatt av kommunestyret 4.2.2014, ved 

at felt D20 har fått formål Nåværende fritidsbebyggelse.  

Plankravet i kommuneplanens arealdel slår inn i denne saken, da det er en solid utbygging som ikke 

er i tråd med disposisjonsplanen fra 1971. I plan- og bygningsloven § 21-6 «Privatrettslige forhold» 

heter det;   

«Med mindre annet følger av loven her, skal bygningsmyndighetene ikke ta stilling til privatrettslige 

forhold ved behandling av byggesøknader. Dersom det fremstår som åpenbart for 

bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter, 

skal søknaden avvises. Tillatelse etter denne lov innebærer ingen avgjørelse av privatrettslige forhold. 

Kommunen kan fastsette frist for supplering av søknaden.» Denne paragrafen er rettet spesielt mot 

byggesaker, men antas å gjelde også reguleringsforhold. Dette fordi plan- og bygningsloven § 12-4 



viser til § 1-6, som er en definisjon på hva som er tiltak i henhold til plan- og bygningsloven. Dermed 

mener vi at planen skulle vært avvist ved at det fremstår som åpenbart at tiltakshaver ikke har de 

privatrettslige rettigheter som søknaden (planen) forutsetter.  

 

Subsidiært 

Dersom kommunen ikke finner å kunne avvise behandling av forslag til plan i henhold til plan- og 

bygningsloven § 21-6, vil dette kunne bli et privatrettslig forhold som må gjennom rettsvesenet. 

Merknadshaver anmoder om at dersom kommunen finner å behandle saken og fatte vedtak, gis et 

eventuelt positivt vedtak umiddelbart oppsettende virkning etter forvaltningsloven § 42, slik at de 

privatrettslige forholdene er avgjort før planen anses som gyldig.  

 

Fester til gbnr. 18/64, Nesstranda 12 har følgende innspill dersom saken realitetsbehandles før de 

privatrettslige forholdene er avklart; 

 

Nesstranda 12 har koblet seg til den private veien som er etablert inn i området bak hytta, og følgelig 

er fester med i veilaget. Eiendommen er bebygd med hovedbygning vendt med vinduer mot Vegår. 

Mønehøyde for bygningen ligger ca. på cote 197, og terreng ved hytta ligger på ca. cote 192. 

Nærmeste bebygde naboeiendom er gbnr. 18/65 Nesstranda 13. Terrenget på Nesstranda 13 ligger  

på cote 198, og er dermed en meter høyere enn mønet til bebyggelsen på Nesstranda 12.    

 

 

 

 

 

 

 

Pågående reguleringsarbeid i området har stor innvirkning på flere eksisterende eiendommer i 

området og tomt 16 spesielt for gbnr. 18/64, Nesstranda 12. Tomten ble kjøpt i 1972. I gjeldende 

plan, felt D20, er det angitt 18 fritidstomter med store fri-\ fellesarealer, blant annet arealet mellom 

Nesstranda 12 og Vegår.  

 

 

Nesstranda12 

Nesstranda 13 

Som utklippet fra disposisjonsplanen (gjeldende plan pr i 

dag) viser, skal det ikke etableres bygg mellom Nesstranda 

12(tomt 14) og Vegår. Dette gir Nesstranda 12 god utsikt til 

Vegår, samt enkel adkomst til sin båtplass. Det er gjennom 

årenes løp blitt et tråkk fra Nesstranda 12, gjennom 

stiforbindelsen til innenfor liggende hytter og ned til 

fortøyningsplassen for båt.  

 



 

 

 

I forslag til ny reguleringsplan, er det vist en ny tomt (tomt 16) mellom Nesstranda 12 og Vegår; 

 

I følge planbeskrivelsen til ny plan, er det vist til at tiltak innenfor flomsonen kan tillates dersom 

tomten heves til flomsikkert nivå. Planbeskrivelsen fastsetter flomsikkert nivå i dette området til 

planeringshøyde på cote 191,8 moh. (planbeskrivelsen side 17.). Dette betyr at ny tomt skal planeres 

på samme høyde som Nesstranda 12, og ha en mønehøyde som er en meter høyere. Plankonsulent 

har på side fem skrevet at eksisterende bebyggelse er plassert mellom vannkanten og toppen av 

kollene, med unntak av to hytter i D19. Dette kan ikke stemme da Nesstranda 12 ligger i D20 og uten 

tvil er en av hyttene som ikke ligger på toppen av en kolle.  (Høyder som fremkommer på bilder 

under er vist med en meter heving av tomt 16, samt cote 198 moh. for maksimal møne).  

 
Bilde 1; markør satt opp i «spissen av regulert byggegrense» for  
tomt 16. Her kan det altså oppføres bygg inntil cote 198 moh. (noe toppen av markøren viser) All 
utsikt til venstre i bildet vil dermed forsvinne for Nesstranda 12. En slik endring i utsiktsforholdene 
fremstår som vestenlige i forhold til de forventningene fester har hatt i forhold til den 
disposisjonsplanen som tomten var regulert med da festekontrakt ble inngått i 1972.  

Tomt 16 vil være i strid med gjeldende 

disposisjonsplan og i strid med kommuneplanen. 

Striden med kommuneplanen er at dette området 

er avsatt til eksisterende fritidsbebyggelse, altså 

ligger ikke tomt 16 innenfor det området som 

kommuneplanen legger opp til fremtidig 

fritidsbebyggelse (område D19). I tillegg er denne 

tomten berørt av pbl § 1-8 forbud mot tiltak i 100 

meters beltet, samt i strid med flomsonen avsatt i 

kommuneplanen.  

Nesstranda 12 



 

Bilde 2; utsikt fra 
midterste vindu(se neste 
bilde). 

 
Bilde 3; (Det gjøres oppmerksom på at dette bilde er tatt nedenfra og opp. Høydene stemmer 
derfor ikke nøyaktig, noe en befaring i området vil gjøre). Markør nærmest viser byggegrense for 
tomt 16. Rød strek viser cote 198 (topp møne i ny reguleringsplan for tomt 16) Skravur viser hvor 
bebyggelse kan hindre utsikt for Nesstranda 12 mot Vegår. Som det fremgår i enden av markøren 
vil også tråkket fra Nesstranda 12 til Vegår ligge delvis innenfor regulerte byggegrense til tomt 16.   
 
Regulerte byggegrenser styrer ikke levegger med mindre annet er nevnt i 
reguleringsbestemmelser (i alle fall er dette praksis i flere kommuner, bl.a. Kristiansand). Dette 
medfører at tomt 16 i henhold til saksforskriften § 4, bokstav e, nr 2, kan oppføre en levegg med 
høyde 1,8 meter og 5 meters lengde i nabogrense. Dette vil gi et resultat som vist her; 

 
 

Midterste vindu 



Vegårshei kommune har i sin uttalelse datert 16.1.2017 skrevet i punkt 9 at; «Det anbefales å fjerne 

tomtene 17 og 25, begge to ligger veldig nær og mellom eksisterende hytter.» Dette er vi enige i, 

men vi skjønner ikke hvorfor tomt 16 ikke er nevnt av kommunen. Tomt 16 vil få samme 

planeringscote som Nesstranda 12, og maksimal mønehøyde over eksisterende møne på Nesstranda 

12. Dermed er det ganske klart at tomt 16 vil være svært ødeleggende for utsikt mot Vegår for 

eksisterende hytte på Nesstranda 12.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Et av forholdene som en forutsetter blir ivaretatt er at veien som skal etableres mellom gbnr. 18/64 

og Vegår, som adkomst til gbnr. 18/48 + gbnr. 18/31 + tomt 16, 17 og 18, skal vedlikeholdes av de 

eiendommene som velger og koble seg til denne adkomstveien da denne plasseres på cotehøyde 

under flomsone.  

Et annet forhold som en forutsetter blir ivaretatt er fremtidige trafostasjoner. I henhold til gjeldende 

lovverk er dette tiltak som bare skal forelegges kommune, altså ikke behandles etter plan- og 

bygningsloven med mindre tiltaket er avhengig av dispensasjon (noe det ikke vil være i henhold til de 

bestemmelser som er ute til høring). Dette betyr at de som eier eller fester hyttetomter i området 

ikke vil bli nabovarslet før oppsetting av trafostasjoner. En forutsetter dermed at kommunen hensyn 

tar fritidseiendommenes interesser ved plassering av trafostasjoner på en veloverveid måte.  

I reguleringsbestemmelsene er det i § 2.01 satt krav til blant annet at det skal vises plassering av 

garasje på situasjonsplan ved søknad om tiltak etter plan- og bygningsloven. Dersom dette betyr at 

det vil bli et krav i området at det skal vises garasjeplassering uansett tiltak (noe det med dagens 

ordlyd gjør), bes det om at dette enten tas ut eller omformuleres. På eksisterende hyttetomter som 

er bebygd vil det være utfordrende og vise garasjeplassering. Garasjeplassering på allerede bebygde 

eiendommer uten at det foretas stor terrenginngrep som ikke er ønskelig vil være vanskelig å få til. 

Dette vil dermed legge uforholdsmessig store begrensninger på utnyttelsen av allerede etablerte 

eiendommer i området. I § 3.01 stilles det krav til to parkeringsplasser på egen eiendom for de 

eksisterende hyttetomtene som har fått vei. Dersom disse parkeringsplassene kan godkjennes med 

12,5kvm så kan en klare og få det til, men dersom Vegårshei kommune stiller strengere krav, vil dette 

bli en utfordring. Da plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter ikke har minstekrav på areal 

til parkeringsplass bør det spesifiseres, eventuelt endres, krav til parkeringsarealer i 

reguleringsbestemmelse § 3.01 som er mulig å gjennomføre på allerede bebygde eiendommer i 

området.  

Med hilsen 

Inger Lise Tønnesøl Gundersen, fester av gbnr. 18/64, Nesstranda 12.  

Vedlegg; Tinglyst festekontrakt Dagboknr. 327 – 1974.  

 


