
 

 

 

KJERKHOLMEN BRENNHOLMEN INDUSTRIOMRÅDE                      rev: 18.06.2015 

 

BESTEMMELSER KJERKHOLMEN BRENNHOLMEN  INDUSTRIOMRÅDE 

I ÅFJORD KOMMUNE 

 

Plan ID 201406 

1 

AVGRENSING 
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet datert 01.06.2015 

 

FORMÅLET MED REGULERINGSPLANENAVGRENSING 
Området reguleres til følgende formål, med feltangivelser som vist på plankartet; 

 

Pbl § 12,5.pkt 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

Pbl § 12,5.pkt 2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

Pbl § 12,5.pkt 3 GRØNNSTRUKTUR 

Pbl § 12.5 pkt. 6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG  

Pbl § 12,5.pkt 6 HENSYNSSONER  

Pbl§ 12,7pkt   BESTEMMELSESGRENSE 

 

§1 BEBYGGELSE OG ANLEGG 
1.1.0 Felles for alle områdene Industri og lager (1826) 

 Innenfor områdene kan det fradeles tomter til ovenfor nevnte formål samt tilhørende 

administrative arealer. 

 Planert byggehøyde skal være minimum 3,5 m.o.h 

 Utnyttelsesgraden: maks 80 % BYA 

 Dokumentert risikovurderingen av behov for sikringsgjerder. 

 Dokumentere oppfyllelse av krav til støy: 

Åfjord kommune har hverken mottatt klager fra fastboende eller fritidsbeboere i nær-

områder, eller registrert sjenerende støy fra eksisterende virksomheter på Kirkholmen, 

og anser derfor støyproblematikk for eksisterende virksomheter som ivaretatt. 

 

Før etablering av ny støyende virksomhet må virksomheten godtgjøre at støy fra 

bedriften ikke medfører at nærliggende støyfølsom bebyggelse får støynivåer som 

overskrider Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i 

arealplanleggingen, T-1442/2012. Støy fra industriområdet skal ikke medføre at 

nærliggende boliger, fritidsboliger eller annen støyfølsom bebyggelse får støynivåer over 

Lden 55 db på utearealer eller på fasade utenfor rom til støyfølsom bruk. 

 

 Dokumentere oppfyllelse av krav til utslipp både i luft og grunn: 

Før etablering av luktgenererende virksomheter skal det foretas sprednings-beregninger 

som beskriver hvordan utslipp fra bedriften vil påvirke omgivelsene. Dersom 

beregningene viser at virksomheten vil bidra til sjenerende lukt må virksomheten 

dokumentere at det kan gjøres avbøtende tiltak som hindrer luktproblematikk/ 

sjenerende lukt til omgivelsene. Nødvendige avbøtende tiltak skal være etablert før 

virksomheten kan starte opp. Ved sjenerende lukt er virksomheten/tiltakshaver pliktig 

til å iverksette tiltak for å hindre luktproblematikk, for eksempel gjennom forbedring av 

renseanlegg eller installering av luktfilter eller lignende. 

 

Der det er grunn til å tro at det er forurensede masser i grunnen, skal graving og 

disponering av masse skje på grunnlag av en miljøteknisk undersøkelse. På bakgrunn 

av dokumentasjon fra undersøkelsen må det vurderes om det skal utarbeides en 

tiltaksplan som skal godkjennes av kommunen.  
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 Dokumentere oppfyllelse av krav til universell utforming. 

 
1.1.1 Før tillatelse til tiltak blir gitt, skal det utarbeides en situasjonsplan som skal vise:  

 Hovedbygningens og andre byggs plassering  

 Ev. Fremtidige byggs plassering 

 Parkeringsareal  

 Eiendomsgrense 

 Byggegrense  

 Vise tilkobling til vann/avløp 

 Vise areal for avfallshåndteringen 

 Vise plassering av sikringsgjerder med høydeangivelse 

 Veiføringer internt i området 

 

1.2.0- Bebyggelse og arealformål kombinert med andre angitte hovedformål (1900) 

 Det tillates ikke fritids, bolig eller utleie / tjenesteformål innenfor området. 

 

1.2.1 Før tillatelse til tiltak kan gis : 

 Gjennomføring av utredningene fra planprogrammet vedtatt 27.02 2014 i Åfjord 

kommunestyre. 5.2 Geoteknisk, 5.3 Landskapsbilde, 5.4 Nærmiljø og friluftsliv, 5.7 

Utslipp til vann og grunn, 5.8 Infrastruktur, 5.9 Transport/miljøbelastning, 5.11 Støy 

og Lukt og 5.12 Forurensing i grunnen og lukt. 

 Utarbeidelse av Reguleringsplan med bestemmelser 

1.3.0 Vann avløpsanlegg (1540) 

 Innenfor dette området kan det settes ned felles slamavskillere og andre tekniske 

installasjoner knyttet til vann og avløp. 

 

1.3.1 Vann og avløpsledninger og forsyninger. 

 All ny bebyggelse innenfor området skal tilknyttes felles vannforsyning og felles 

avløpsanlegg. 

 Vann kan tas fra kommunalt vann. 

 Etter legging av vann - og kloakkledninger, samt plassering av eventuelle kummer skal 

det foretas en behandling av terrenget, slik at det ikke oppstår sår i terrenget som virker 

skjemmende for omgivelsene. 

 Spillvann skal føres til slamavskiller,  

 Overvann skal føres til ledning ut i sjø. 

 Før tiltak kan settes i gang skal vann- og avløpsledningene prosjekters etter gjeldende 

standard.  

 

§2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  
2.1 0 Kjøreveger (2011) 

 Bredde hovedveg Fv. 723 som vist i kartet skal vær min 6,5 m.  

 Byggegrense er satt til 15 m fra senterlinjen i Fv. 723 

 Interne veier skal ha en min. bredde på 5,0 m  

 Snudråper og snuhammer skal tilfredsstille C41 A – VT i vegnormalen 

 

2.2.0 Gang og sykkelvei (2015)  

 Gang og sykkelvei langs Fv. 723 skal ha en bredde på min. 1,5 m 
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2.3.0 Annen veggrunn – Tekniske anlegg (2018) 

 Det er tillatt med midlertidig lagring, lossing, omlasting og midlertidig parkering 

 

2.4.0 Annen veigrunn – grøntareal (2019) 

 Skjæring/fylling i tilknytning til kjøreveg skal gis et tiltalende utseende.  

 

2.5.0 Havn (2040) 

 Arealet er kai areal. 

 Det tillates ikke bygningsmessige tiltak innenfor området. 

 

2.6.0 Havnelager (2043) 

2.6.1 HL01 og HL02 

 Utnyttelsesgrad maks. 30 % BYA  

 Det kan bygges reversible lagerbygg med en raftehøyde på maks. 6 m. 

 Det kan bygges kaifront innenfor området som vist i kart. 

2.6.2 HL 03 

 Det kan kun bygges mindre servicebygg innenfor arealet.   

 Det kan bygges kaifront innenfor området som vist i kart. 

2.6.1 Før tillatelse til tiltak kan gis 

 Dokumentere oppfyllelse av krav til støy  

 Dokumentere oppfyllelse av krav til utslipp både i luft og grunn. 

 Lagerbyggets plassering 

 Parkeringsareal  

 Veiføringer internt i området 

 Inntegnet areal for tekniske installasjoner – V/A og Energi. 

 

2.7.0 Rasteplass (2081) 

 Rasteplassen inkluderer parkering til bruk av friområdet 

 

§3 GRØNNSTRUKTUR 
3.1.0 Naturområde (3020) 

 Det tillates ingen inngrep. 

 

3.2.0 Turveg (3031) 

3.1.1 TV 01  

Det tillates opparbeidet turveg i området der det er avmerket i kartet.  

Bredden kan maks være 2 m.  

Det tillates oppført mindre konstruksjoner langs turveien for å lette tilgjengeligheten.  

Det er kun tillat med kjøretøy med spesiell tillatelse 

 

3.3.0 Friområde (3040) 

 Det er tillatt å etablere turstier som vist i kart. 

 Det er tillatt å etablere reversible mindre tiltak knyttet til friluftsaktiviteter utenfor 

hensynssonene. 

 

3.4.0 Vegetasjonsskjerm (3060) 
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 Innenfor disse områdene skal det bygges en vegetasjonsskjerm med jordvoll som skal 

beplantes med stedegen vegetasjon.  

 Områder innenfor frisiktsone skal ikke ha jordvoll eller plantet vegetasjon 

 

§6 HENSYNSSONER 
 

6.1.0 Havneområde i sjø (6220 

 o_HO 01 og o_HO 03 tillates det ikke tiltak. 

 HO 02 og HO 04 er det tillatt med etablering av faste fortøyningspunkter etter plan og 

søknad  

 

6.2.0 Naturområde i sjø og vassdrag (6610) 

 Det tillates ikke tiltak 

 

6.3.0 Friluftsområdet i sjø og vassdrag (6710) 

 Det tillates reversible tiltak knyttet til fritidsaktiviteter etter søknad. 

 

6.4.0 Hensynssoner 

 

 6.4.1 Frisiktsone (140) 

 H140 - Det tillates ikke installasjoner eller beplantninger som hindrer sikt mot 

offentlige veger. 

 

 6.4.2 Sikkerhetssone (190) 

 H190 Det tillates ikke å etableres installasjoner som forårsaker at personer 

oppholder seg i arealet over tid.   

 

6.4.3. Bevaring kulturmiljø (570) 

 H570 Det tillates ikke å etablere installasjoner innenfor hensynssonen.  

 H570 Det tillates å etablere turveg innenfor hensynssonen slik det er vist i kart. 

 

BESTEMMELSESGRENSE  
Bestemmelsesgrense #1 :  

Før iverksetting av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgraving av de 

berørte automatiske fredete kulturminner id. 16660-1-2, to gravrøyser som er markert som 

bestemmelsesområdet i plankartet. 

 

Det skal tas kontakt med Sør-Trøndelag Fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres 

slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes. 


