
REGULERINGPLAN FOR HOSNAVIKA
G.nr. 88, B.nr. 2, Stokkøy i Åfjord kommune.

Mindre endring / justering i forhold til reguleringsplan 10.12.1995, sist revidert 26.10.2015.

Endringene til reguleringsplanen er utarbeidet av Pir II AS, Trondheim.

PLANBESKRIVELSE

Hensikten med endringsforslaget er å kunne utnytte områdets ressurser til kontrollert fritidsbebyggelse
enda bedre og å komplettere hytteområde G.

Så langt er utbyggingen av byggeområde G gjennomført etter intensjonene, og kysthusene faller 
meget godt inn i terrenget når kjerneveden gråner og vegetasjonen restituerer seg etter byggingen.
Utbygger og arkitekt vil også denne gangen pålegge begrensninger på bygningskroppen mht. 
størrelse og plassering på hver av de aktuelle tomtene, slik det har vært gjort på de hyttene som er
oppført til nå.

Byggeområde G.
I byggeområde G er det i revisjon C av reguleringsplanen vist 23 hyttetomter. Tomtene G19, G20 og
G21 er tatt ut av planområdet i revisjon D. Det søkes i tillegg om sju nye tomter, G27 – G33 fordelt på 
to områder. Revisjon D vil gi totalt 27 hyttetomter innenfor byggeområde G.
Hyttene på tomtene G 27 – G33 skal være av ”lav type” og ikke overstige en gjennomsnittlig 
gesimshøyde på 3,8m.

Bebyggelsen skal være av typen Kysthus som øvrig bebyggelse i Middagshaugen. Bebyggelsen skal
ha stedstilnærmet utforming og materialbruk (kfr. allerede oppførte hytter i byggeområde G, 
Middagshaugen). Det skal fundamenteres slik at terrenginngrep minimeres.
Alle hyttenes volum og dimensjon vurderes av arkitekt for hver tomt slik at de ikke ruver for mye i 
landskapet.

Tomtenes naturlige kvaliteter skal bevares. Det skal ikke foretas inngrep på tomtene utenom vist 
bebyggelse, slik som felling av trær, anlegging av kunstige hager eller parkeringsplasser, oppføring av
boder, anneks o.l. Det vurderes om det enkelte steder bør tilplantes med lokal vegetasjon for å skjule
bebyggelse der denne stikker seg for mye ut.

Trafikk.
Adkomstvei til øvre del av byggeområdet G er justert på planen ihht. kommunens stikningsdata.
De sju nye tomtene genererer ikke behov for nye bilveitraseèr da det anlegges enkle stier/gangveier 
som adkomst til disse. Eksisterende P-plasser opparbeidet for byggeområde G må utvides noe for
tilstrekkelig kapasitet for 7 nye tomter. Det etableres gangadkomst/tursti fra felles parkeringsplass opp 
til G29-G33 som vist i plankartet. Adkomst for G27-G28 etableres via felles sti/gangvei til G26.

Tekniske anlegg.
Eksisterende tekniske anlegg opparbeidet for byggeområde G har tilstrekkelig kapasitet for de nye 
tomtene.
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