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1630/88/2 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR MIDDAGSHAUGEN, I 
HOSNAVIKA PÅ STOKKØYA - ROAR SVENNING

Vedlegg
1 Oversikt planområder Hosnavika
2 Planbeskrivelse 23.02.16
3 Plankart 23.02.16
4 Reguleringsbestemmelser Middagshaugen 26.10.15

Sakens bakgrunn og innhold:
Pir II Arkitekter har på oppdrag av Stokkøy Utbygging AS fremmet forslag til endret 
detaljregulering av Middagshaugen, Stokkøya.
Forslaget omfatter noe av nordre del av «reguleringsplan for Hosnavika, Middagshaugen», 
sist endret i planutvalget 21.02.07, samt en mindre del av «reguleringsplan for Hosnavika» 
godkjent i kommunestyret 16.04.1997. Det vises til vedlagt kartutsnitt.
Oppstartmøte ble avholdt 11.08.2015.

Endringsforslaget fører til at de tre regulerte tomtene G19 – G21 tas ut, og erstattes med fem 
nye lengre opp i terrenget. Forslagsstiller begrunner dette med at den nye beliggenheten gir 
bedre utsikt. I tillegg foreslås to nye tomter nordvest på Middagshaugen.

I følge planbeskrivelsen og bestemmelsene skal byggestilen være den samme som i 
reguleringsplanen for Hosnavika.

Vurdering:
Endringsforslaget medfører en fortetting i allerede regulert område, men den synes ikke å 
medføre problematikk rundt endrete siktforhold for eksisterende bebyggelse.
Åfjord kommune er positiv til slik fortetting. I tillegg vil denne fortettingen ikke medføre 
flere kjøreveger. Eksisterende parkeringsplass blir utvidet som følge av endringen.

Fortettingen medfører imidlertid økt belastning på vann- og avløpsnettet i området. 
Forslagsstiller bør derfor komme med en plan på hvor ledninger ønskes lagt, og vurdering av 
kapasitet på eksisterende avløpsanlegg i forhold til fortettingen.



Fortettingen medfører også at plassering av bygninger på tomtene G30 – G33 må utføres i 
sammenheng slik at lovlig avstand mellom byggene kan opprettholdes. Videre er 
planavgrensningen mot øst lagt mot ei usikker eiendomsgrense. Denne bør innmåles gjennom 
ei oppmålingsforretning før andre gangs behandling, slik at plangrense kan justeres inn mot 
innmålt grense. Dette kan også få betydning for grensedragningen til tomtene G29 og G33.

Oppsummering:
Planforslaget kan tas opp til behandling og ettersyn med presiseringer som er omtalt i 
vurderingene ovenfor.

Rådmannens innstilling:

Det faste planutvalget vedtar å ta «endring av reguleringsplan for Middagshaugen», planid 
201506, opp til behandling med følgende presiseringer:
Før andre gangs behandling må forslagsstiller komme med en plan for ledningsnett i området, 
og en vurdering av om kapasiteten til eksisterende avløpsanlegg er stor nok.
Grense mot nabo i øst bør måles opp.

Plandokumentene legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker, og oversendes Fylkesmannen, 
fylkeskommunen, NVE og vegvesenet til uttalelse. Berørte naboer varsles.
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Endelig vedtak:

Det faste planutvalget vedtar å ta «endring av reguleringsplan for Middagshaugen», planid 
201506, opp til behandling med følgende presiseringer:
Før andre gangs behandling må forslagsstiller komme med en plan for ledningsnett i området, 
og en vurdering av om kapasiteten til eksisterende avløpsanlegg er stor nok.
Grense mot nabo i øst bør måles opp.

Plandokumentene legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker, og oversendes Fylkesmannen, 
fylkeskommunen, NVE og vegvesenet til uttalelse. Berørte naboer varsles.

Vedtaket var enstemmig.  


