
ENDRING AV 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. oktober 2015. 
 
Endringene til reguleringsplanen er utarbeidet av Pir II AS, Trondheim. 
 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER 
 
 
2.1 Byggeområder 
 
2.1.1  Utgår 
 
2.1.2  Utgår 
 
2.1.3 Endret. 
 
Fritidsbebyggelse. Seks områder merket A, B, C, D, E og F. 
På plankartet er det vist seks områder som skal nyttes til fritidsbebyggelse. Innenfor 
områdene er det vist tall for punktfester og figur som er definert i tegnforklaringen. 
Sirkler med strek viser eksisterende fritidsbebyggelse og sirkler med punkt viser  
planlagt fritidsbebyggelse. Planen omfatter i alt 31 punktfester.  
Plassering og utstikking av ny bebyggelse skal foretas på stedet av grunneier, 
kommunens representant og tiltakshaver/tiltakshaver’s arkitekt i fellesskap.  
I områdene A til og med F, kan det føres opp fritidsbebyggelse med utnyttelsesgrad 
angitt i areal. Brutto areal (BTA) skal ikke overstige 98m2. 
Det kan dispenseres fra arealgrensene for doble hytter, definert som tomanns- 
fritidshus. Utnyttelse av loft og hems skal ikke regnes med i arealet. 
Byggegrense mot privat veg settes til minst 6 meter fra veikant.  
Utforming av fritidsbebyggelsen: Fritidshusene skal føres opp i tradisjonelle 
materialer som tre, stein og lignende. Takene skal tekkes med torv fra stedlig 
jordsmonn og vegetasjon. Bebyggelsen skal gis en form og farge som ikke skaper 
kontrast til landskapet.  
 
Tillegg for område G.  
På det reviderte plankartet, revisjon C datert 14.09.2006, er det vist 26 tomter for 
fritidsbebyggelse. På revidert plankartet, revisjon D datert 26.10.2015, er det vist sju 
tomter, G27 - G33. Tre av tomtene i revisjon C utgår; G19, G20 og G21. Tomtenes 
og bygningenes plassering og størrelse er på planen vist som veiledende. Plassering 
og utstikking av disse skal foretas på stedet av grunneier, kommunens representant 
og prosjektets arkitekt i fellesskap.  
Bruttoareal (BTA) skal ikke overstige 100 m2. Utnyttelse av loft og hems skal ikke 
medregnes i arealet. Hyttene på tomtene G27  -  G33 skal være av "lav type” og ikke 
overstige en gjennomsnittlig gesimshøyde på 3,8m. 
Byggegrense mot privat vei defineres ved utstikking av bebyggelse.  



Utforming av bebyggelse: Fritidshusene skal føres opp i tradisjonelle materialer som 
tre, stein og lignende. Takene skal tekkes med torv fra stedlig jordsmonn og 
vegetasjon. Bebyggelsen skal gis en form og farge som ikke skaper kontrast til 
landskapet. 
Utnyttelse av tomtenes uteareal: Tomtenes naturlige kvaliteter skal bevares. Det er 
ikke anledning til å foreta inngrep på tomtene utenom vist bebyggelse, slik som 
felling av trær, anlegging av kunstige hager, parkeringsplasser o.l., oppføring av 
boder, anneks o.l. 
 
2.3 Trafikkområder 
De på det reviderte plankartet viste veitraséer til fritidsbebyggelsen i område G skal 
legges mest mulig skånsomt i terrenget, og utstikking av disse skal foretas på stedet 
av grunneier, kommunens representant og prosjektets i fellesskap. 
 
 
2.4 Felles parkering, tillegg: 
Eksisterende felles parkering tillattes utvidet innenfor formålsområde f_P for å 
hensynta syv nye tomter. Parkeringsarealet skal legges mest mulig skånsomt i 
terrenget, og utstikking av disse skal foretas på stedet av grunneier, kommunens 
representant og prosjektets i fellesskap. 
 
2.5 Felles turveg, tillegg: 
Felles turveg, f_Turveg, tillates etablert med maksimal 2 meters bredde og mest 
mulig skånsomt i terrenget. Turveg tillattes benyttet til transport av 
bygningsmaterialer under byggeperioden. Etter endt byggeperiode skal turveg 
tilbakeføres til gangsti for felles adkomst til G29-G33.  
Hyttene G27 og G28 får gangsti fra eksisterende veganlegg. 
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