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1 Innledning 

1.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger ved 
Stokksundet i Åfjord 
kommune, ca. 25 km fra 
Åfjord sentrum langs fv. 
723. 

Skipsleia med bl.a. 
nordgående hurtigrute går 
gjennom Stokksundet. 

Planområdet berører to 
holmer som ligger i 
Stokksundet, Brennholmen 
og Kjerkholmen. 

Fv. 723 til Stokkøya og 
Linesøya krysser 
Kjerkholmen, hvor 
Stokksundbrua knyttes til 
Stokkøya over sundet. 

 

 
Figur 1-2 Kart -Stokksundet 

 

Figur 1-1 Oversiktskart - Åfjord 
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1.2 Bakgrunn for og avgrensing av planarbeidet. 

Området er tidligere regulert gjennom områdeplan for «Kjerkholmen og Brennholmen 
industriområde» fra 2015. Områdeplanen er som vist på Figur 1-3 nedenfor. 

Kjerkholmen er detaljert regulert, og områdene her er utbygd, eller under utbygging i samsvar med 
reguleringsplanen. Brennholmen er avsatt til generelt byggeområde med krav om detaljregulering 
før utbygging kan igangsettes. Brennholmen er i dag stort sett uberørt av inngrep. 

 
Figur 1-3 Planområde med vedtatt områdeplan fra 2015, og angitt varslet planavgrensing for ny detaljregulering, vist med 
rød stiplet strek 

Planarbeidet som fremmes, vil detaljregulere Brennholmen og omregulere mindre deler av 
Kjerkholmen og en del sjøarealer utenfor det opprinnelig reguleringsområde.  

Målsetningen er å legge til rette for utbygging av et stort landbasert oppdrettsanlegg på 
Brennholmen. Det er inngått avtale med Åfjord kommune om kjøp av areal for å etablere et anlegg 
med fiskeoppdrett fra smolt til matfisk.  

Terrenget på Brennholmen skal tas ned til hensiktsmessig nivå, og overskuddsmassene brukes til 
utfylling i sjøen sørøst for Brennholmen mot Kjerkholmen. Mot skipsleia skal terrenget bevares slik 
det er i dag for å begrense negative landskapsvirkninger. 

Skissene brukt i denne planbeskrivelsen viser skisser foreløpige planer. Reell utnytting vil 
sannsynligvis avvike fra dette når utbyggingsplanen blir mer konkrete. 

Forslagsstiller for detaljreguleringen er Åfjord kommune og plankonsulent er Norconsult AS. 
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2 Rammebetingelser og planprosess 

2.1 Nasjonale føringer 

Følgende nasjonale føringer er vurdert i forhold til planarbeidet: 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Hensikten med retningslinjene er å oppnå bedre samordning av arealplanlegging og 
transportplanlegging. Arealbruk og transportsystem skal samordnes slik at tyngden av ny 
bebyggelse konsentreres til tettsteder, og at en større del av ulike reisemål kan nås til fots eller 
sykkel. Det skal legges til rette for mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, slik at 
transportbehovet kan begrenses. En bør søke å samle naturinngrepene mest mulig.  

Kommentar: Retningslinjene berører først og fremst forhold som er vurdert i områdeplanen 
når arealet ble lagt ut som byggeområdet. Det legges noen føringer for reguleringsplanen 
ved vurdering av utnyttelsesgrad/byggehøyder.  Det er ønskelig med høy utnytting av 
området. 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging 
Formålet med RPR for barn- og unge er å sikre et godt og trygt oppvekstmiljø. Ved omdisponering 
av areal som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal 
det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller omdisponering av 
uregulert areal som barn bruker som lekeareal.  

Kommentar: Planområdet ligger langt fra boligområder. Nærområdet består av sjø, veg og 
industriareal. Planområdet brukes i svært liten grad av barn og unge, og retningslinjene får 
liten innvirkning på planarbeidet. 

Statlige planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 
Planretningslinjene skal sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp, 
sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene. De skal sikre at 
kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å redusere 
klimagassutslipp. 

Kommentar: Retningslinjene legger føringer for reguleringsplanen ved vurdering av type og 
omfang av bebyggelse, trafikkløsninger og krav som stilles til utbyggingen. I denne 
utbyggingen blir det bl.a. vurdert om store takflater kan benyttes til strømproduksjon med 
solcellepaneler og å bruke av slamavfall til produksjon av biokraft. 

 
Rikspolitisk retningslinje T-1442 for behandling av støy i arealplanlegging  
Retningslinjen skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- 
og bygningsloven. De gjelder både ved planlegging av ny støyende virksomhet og for arealbruk 
rundt eksisterende støyende virksomhet. 

Kommentar: Det vil ikke etableres støyømfintlig bebyggelse, men retningslinjene vil også 
gjelde ved eventuell etablering av støyende virksomhet på næringsområdet. Nærmeste 
bolig er ca. 400 m fra planområdet, og nærmeste fritidsbolig 300 m fra planområdet. Støy er 
trolig ikke noe vesentlig problem, men vil utredes i planarbeidet.  
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Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 
Formålet med disse retningslinjene er å tydeliggjøre nasjonal arealpolitikk i 100-metersbeltet langs 
sjøen. Målet er å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen. 

Kommentar: Åfjord er vurdert som en kommune med mindre press på strandsonen, hvor 
den kan ha en mindre streng forvaltning av 100-metersbeltet mot sjø. Avklaringene er gjort 
på områdeplannivå, men inngrep i 100-metersbeltet bør gis en høy utnytting, samtidig som 
en i detaljreguleringen bør ivareta landskaps- og friluftsinteresser så langt det er mulig. 
Dette følges opp i detaljreguleringsarbeidet. 

2.2 Regionale føringer 

Trøndelagsplanen 2019-2030 
Trøndelag fylke har målsetning om at Trøndelag skal ha bærekraftig produksjon av mat og 
bioråstoff. For å sikre livskraftige distrikter og opprettholde bosetninga i Trøndelag må det være 
rom for utvikling og bærekraftig vekst i de naturbaserte næringene. Å sikre og ivareta produktivt 
areal til råvareprodusentene er en forutsetning for videreutvikling i næringene og de komplette 
verdikjedene som finnes i Trøndelag. 

Kommentar: Planområdet vil tilrettelegge for betydelig næringsvekst. Samtidig er det viktig 
at utbygging ikke medfører negative konsekvenser for eksisterende næringer som f.eks. 
utnyttbare fiskeriressurser. 

Planprogram til «Regional plan for arealbruk» 
Regional plan for arealbruk til Trøndelag fylkeskommune er under arbeid. Det er vedtatt 
planprogram for prosessen. I planprogrammet vises det til at Fylkeskommunen og kommunene har 
et ansvar for å sikre tilstrekkelig areal til fiskeri- og havbruksnæringa, og avveie dette mot 
miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. 
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2.3 Kommunale planer og føringer 

Kommuneplanens arealdel 2019 – 2030, Kommunedelplan Stokksund 

 
Figur 2-1 Gjeldende kommunedelplan for Stokksund, vedtatt 14.06.2019. 

Planområdet på Brennholmen er i kommunedelplan Stokksund avsatt som «Detaljeringssone – 
Reguleringsplan skal fortsatt gjelde.» 

Sjøarealene sørøst for Brennholmen, som reguleringsområdet utvides til, er avsatt til «Bruk og 
vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone» (BV1 i kommuneplanen). I disse område kan 
akvakulturanlegg etableres så fremt en konkret vurdering i henhold til lovverk og andre interesser 
og hensyn ikke tilsier noe annet.  

Sjøarealene vest for Brennholmen er avsatt til «Kombinerte formål i sjø- og vassdrag med eller 
uten tilhørende strandsone» - NFFF. I bestemmelsene for område NFFF1 er det fastsatt at 
fortøyninger til akvakulturanlegg fra 20 meters dyp og dypere tillates så fremt en konkret vurdering 
i henhold til lovverk og andre interesser og hensyn ikke tilsier noe annet.  

Skipsleia er stiplet inn på kommunedelplan Stokksund. Bl.a. nordgående hurtigrute passerer 
mellom Krokholmen og Brennholmen.  

Det er avsatt en faresone for ras- og skredfare i sjøen inntil Brennholmen i nord. Kommuneplanen 
har bestemmelser for disse områdene. Ved søknad om tiltak må det her dokumenteres at 
tilstrekkelig sikkerhet mot skred er ivaretatt gjennom skredfaglig utredning, og eventuelt behov for 
tilfredsstillende sikring må gjennomføres. 
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Gjeldende reguleringsplan  
Gjeldende reguleringsplan ble vedtatt 18.06.2015. I denne planen er det aktuelle området avsatt til 
bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål (sosikode 1900).  

 
Figur 2-2: Gjeldende reguleringsplan for Kjerkholmen og Brennholmen industriområde, vedtatt 18.06.2015 

Dette byggeformålet omfatter hele Brennholmen, samt sjøområde sørøst for holmen og helt inntil 
Kjerkholmen. Sjø som ligger utenfor Brennholmen i vest og områdene sør for Kjerkholmen er 
avsatt til «Naturområde i sjø og vassdrag». I bestemmelsene er det angitt at det ikke tillates tiltak i 
disse områdene. 

Midt på Brennholmen er det lagt inn et bestemmelsesområde #1 rundt et registret kulturminne (to 
gravrøyser). I bestemmelsene for dette området er det angitt at det før iverksetting av tiltak i 
medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgraving av de berørte kulturminner id. 16660-1-2. 
Det er videre angitt at det skal tas kontakt med Sør-Trøndelag Fylkeskommune i god tid før tiltaket 
skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes.  

I bestemmelse er det angitt at det ikke tillates fritids-, bolig eller utleie/tjenesteformål innenfor det 
kombinerte byggeområdet på Brennholmen. Før tillatelse til tiltak kan gis må det foreligge en 
reguleringsplan med bestemmelser og følgende utredninger være gjennomført ihht. planprogram 
vedtatt 27.02.2014: Geoteknisk vurdering, landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, utslipp til vann og 
grunn, infrastruktur, transport/miljøbelastning, støy og lukt, forurensning i grunnen og lukt. 

Ytterst på Brennholmen mot sørvest er det påført teksten «Lykt» på plankartet, hvor Kystverket har 
en fyrlykt (Stegleholmen). 
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2.4 Planoppstart og medvirkning 

 

Varsel om igangsatt detaljregulering Brennholmen – Stokksund 
ble kunngjort i Adresseavisen 21.10.19, Fosna-folket, 22.10.19 
og på kommunens nettsider 18.10.2019. 

Frist for innspill til planarbeidet var 01.11.2019. Det har til 
sammen kommet inn 10 merknader ved oppstart. 

I tillegg er planarbeidet drøftet med aktuelle overordna 
myndigheter i regionalt planforum 15.01.2020, samt at det 
forløpende er drøftet løsninger med aktuelle utbyggere til 
området.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Innkomne merknader til planoppstart 

 

Avsender – innspill: 
 

Vurdering i planen 

Fylkesmannen i Trøndelag:  
Anbefaler generelt at det legges opp til effektiv arealbruk for de 
utbyggingsområdene som tas i bruk. 

Dersom det legges til rette for industri som øker støybelastningen i 
området, må det utarbeides støyberegning i forhold til omkringliggende 
støysensitiv bebyggelse. 

Klargjør fylkesmannens forventninger til gjennomføring og innhold i 
påkrevet ROS-analyse for planarbeidet. 

 
Det vil avklares så langt det er 
mulig støybelastninger det kan 
bli snakk om fra antatt 
virksomhet på området, og om 
det er mulig å gjøre 
støyberegninger i forhold til 
anleggsarbeid. 
 

Trøndelag fylkeskommune:  
Viser til registrerte gravminner som ligger i planområdet, som i forbindelse 
med områdereguleringen ble frigitt under forutsetning om arkeologisk 
utgraving av de berørte kulturminnene. 

Angir at de aktuelle kulturminnene avmerkes som bestemmelsesområde i 
plankartet og et rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene. 
 

 
Innspillet tas til etterretning og 
krav i forbindelse med 
kulturminnene innarbeides i 
detaljreguleringen.  
 

Figur 2-3 Annonse, kunngjøring av planoppstart 
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Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) 
De er en betydelig kvikkleireskredfare forbundet med utgraving og fyllinger 
også i sjø. NVE forutsetter at det gjennomføres grunnundersøkelser som 
avklarer geoteknikken og skredfaren i området. 

Nivå for 200-års stormflo inkludert havnivåstigning er for nærliggende 
områder stipulert til kote 2,74 mot slutten av dette århundret. For tiltak som 
ligger på eller nært sjø, og som ikke er konstruert for overflomming, 
anbefales det at det tas inn krav om minimum kotehøyde gulv på 3,50 
(NN2000) for å unngå skader og ødeleggelser på anlegg.  

 

 
Det er under utførelse 
grunnundersøkelser i området 
for å oppfylle NVEs krav. 
 
Krav til minimum gulvhøyde 
innarbeides i planen. 

Statens vegvesen – Planforvaltningsseksjonen i Trøndelag: 
Forutsetter at det legges opp til en løsning hvor antall avkjørsler blir holdt 
på et minimum, og at trafikksikkerhet i form av sikt til og fra avkjørsler 
ivaretas. Byggegrensen langs fv. 723 på denne strekningen er 15 m. 

 
Utgangspunktet for planen er 
å benytte eksisterende 
avkjørsel fra fv. 723. Krav til 
frisiktsoner og byggegrense 
på 15 m følges opp i planen. 

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF): 
Det bør gjøres en vurdering av hvor stort volum masse som genereres ved 
tilrettelegging av næringsarealet, og om dette tilsvarer massebehovet i 
området som er planlagt utfylt i sjø. Dersom det skal tas ut mer masse enn 
behovet for utfylling, må tiltaket vurderes i forhold til mineralloven.  

Det bør vurderes om uttak av masser bør være en del av 
konsekvensutredningen.  

 

 
Utgangspunktet er at anlegget 
skal være i massebalanse. 
Bortkjøring/salg av masser er i 
forhold til dagens planer ikke 
aktuelt. Det vil bli gjort en 
vurdering av massebalansen. 
Uttak-, utfyllingsområde og 
høyde på planert areal 
tilpasses en tilnærmet 
massebalanse. 

Mattilsynet: 
Området som planlegges regulert vil ikke ha betydning for noen 
drikkevannskilde.  

Det er viktig at kommunen påser at hensyn til akvakulturnæringen i 
området blir ivaretatt ved vurdering av utfylling i sjø. 

 
Innspillet tas til orientering. 
Vurderinger i forhold til 
eksisterende akvakulturanlegg 
avklares i forbindelse med 
konsesjonssøknaden for et 
eventuelt oppdrettsanlegg. 

Fiskeridirektoratet:  
Fiskeridirektoratet region Midt kan ikke se at planarbeidet vil medføre 
vesentlige konsekvenser for fiskeri- og akvakulturinteressene med tanke på 
bruk av sjøområdet. Men har ikke tilstrekkelig kunnskap om eventuelle 
påvirkninger utfyllingen i sjø kan få på gytefeltet for torsk i Stokksundet. Vi 
forutsetter derfor at dette vurderes nærmere. Hvilken betydning tiltaket 
eventuelt vil kunne ha på blant annet tidlige livsstadier, konsekvenser for 
overlevelsen til egg- og larvestadiet, gyteområdet og gytesuksessen totalt 
sett for torsk, vil være viktig å få klarlagt. Ved planlagt utfylling og 
eventuelle andre tiltak i sjø må konsekvensene for marint biologisk 
mangfold vurderes, og om nødvendig må avbøtende tiltak fastsettes i 
planbestemmelsene. 
Det må også tas hensyn til låssettingsplassene for sild i Høvika/-
Langholmfjorden og Øksenvika dersom det står fisk på disse. 
Fiskeriinteressene må om nødvendig varsles før arbeid iverksettes. 
 

 
Konsekvenser for det 
nærliggende gytefelt for Torsk 
vurderes nærmere, og 
eventuelle tiltak i 
bestemmelser og plan 
vurderes. 



Planbeskrivelse med konsekvensutredning 

 

Detaljregulering Brennholmen - høringsforslag 
Oppdragsnr.: 5197561   Dokumentnr.: 3   Versjon: 2 

  

2020-04-07  |  Side 12 av 51  

Sametinget: 
Sametinget ser det som lite sannsynlig at det finnes ukjente automatisk 
freda samiske kulturminner i tiltaksområdet. Minner likevel om den 
generelle aktsomhetsplikten som bør nevnes i reguleringsbestemmelsene. 
 

 
Påminning om 
aktsomhetsplikten innarbeides 
i reguleringsbestemmelsene. 

Fosen naturvernforening: 
Er kritisk til utbygging av området og spesielt til etablering av landbasert 
oppdrettsanlegg. Mener Brennholmen egentlig bør tilbakereguleres til 
naturområde og bevares på bakgrunn av naturverdier, friluftsverdier og 
landskapsverdier. De mener det ikke er noe reelt behov for å bygge ut 
området. 

Mener etablering av et landbasert oppdrettsanlegg ikke tilfører fordeler som 
forsvarer de store inngrepene. Mener det er nok oppdrettsanlegg i 
kommunen og at landbasert oppdrett også medfører økt belastning og 
sykdomsspredning for sjøørret og villaks. 

En faglig god vurdering etter Naturmangfoldsloven må utrede 
konsekvenser for sjøfugl og gyteområde for torsk sør for planområdet, samt 
vurdere samla belastning av naturinngrep i form av vindkraft på fjella og 
oppdrettsanlegg i sjø. 

 
Detaljreguleringen tar 
utgangspunkt i kommunens 
vedtatte områdeplan, hvor 
Brennholmen er avsatt til 
næringsutbygging.  
Detaljreguleringen vil 
konsekvensutredes i forhold til 
de kravene som er vedtatt for 
området. Planen vil, så langt 
det er praktisk mulig, utformes 
slik at eventuelle negative 
konsekvenser for omgivelsene 
minimaliseres. 
 

Naturvernforbundet i Åfjord 
Mener det er viktig at en gjennom nedbygging ikke ødelegge mer natur enn 
det en allerede har gjort, og at en tenker langsiktig i forhold til bevaring av 
kystnatur og naturmangfold.  

Minner om at EUs vanndirektiv og vannforskriften som skal sørge for god 
økologisk og kjemisk tilstand innen 2021 også gjelder for kystvann. 

Et eventuelt landbasert oppdrettsanlegg vil føre til svært store utslipp av 
biologisk materiale, næringssalter og kjemikalirester i sjø. Uansett 
renseteknologi vil det bli utslipp av meget betydelig grad som vil påvirke 
vannkvaliteten og naturmangfoldet i sjøen.  

Støy fra pumpene til et slikt anlegg som går 24/7 må konsekvensutredes 
hvordan det vil påvirke fastboende, fritidsboliger og dyreliv. 

Etablering av et stort næringsområde med landbasert oppdrett vil være 
svært negativt for turistenes møte med Stokksund enten de kommer 
sjøveien eller langs veien. Utbygging av området vil virke negativt inn på 
sysselsettingen i turistnæringen. 

Brennholmen er viktig for friluftslivet i området med en sandstrand, 
krabbeplasser og fritidsfiske. Etter vindkraftutbyggingen er det ekstra viktig 
å ta vare på de perlene som er igjen.  

Det må gjøres en større utredning for hele Åfjord om hvor det eventuelt er 
hensiktsmessig å plassere landbaserte oppdrettsanlegg 

 
Detaljreguleringen tar 
utgangspunkt i kommunens 
vedtatte områdeplan og 
kommuneplanens arealdel, 
hvor Brennholmen er avsatt til 
næringsutbygging.  
 
Eventuell påvirkning av 
vannkvaliteten gjennom 
utslipp vil vurderes gjennom 
konsesjonsbehandlingen og 
utslippssøknad. 
 
Støy skal vurderes i 
konsekvensutredningen både i 
forhold til anleggs- og 
driftsfasen. 
 
Eventuelle konsekvenser for 
turisme vil vurderes i 
konsekvensutredningen under 
temaene «Landskap» og 
«Nærmiljø og friluftsliv» 
 
I forhold til lokalisering av 
anlegg har Åfjord kommune 
nettopp gjennomført 
revidering av kommune-
planens arealdel hvor 
framtidig arealbruk er vurdert.  
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Sameiet Krokholmen (grunneier nabo-øy) 
Har ikke konkrete innspill som nabo, men en del generelle betraktninger 
om utbyggingen og utvikling i området rundt Stokksund. 

- Alle som planlegger Stokksunds fremtid må ha for øye det unike 
kystmiljøet som finnes her, og at man ikke unødig griper inn og 
ødelegger dette. Store inngrep er gjort siste årene. Når er nok nok? 

- Bør det heller utarbeides en utviklingsplan for hele Stokksund, ikke 
bare bit-for-bit utbygging? 

- Stiller spørsmål om det er riktig utvikling å flytte oppdrettsnæringen 
på land? Om det er riktig at denne type anlegg plasseres i Åfjord? 
Om det er riktig aktør som bygger ut (et firma som ikke har anlegg i 
kommunen fra før)? Om en slik utbygging vil ha negative 
konsekvenser for dagens tradisjonelle næringsdrift (turistnæring 
mm)? Og om det er tilstrekkelig økonomisk grunnlag og sikkerhet 
for en slik investering? 

- Burde det ha vært vurdert andre alternative plasseringer; 
Linesøya/Stokkøya? Flatholmen? Purkholmen? mer effektiv 
arealbruk på Kirkholmen? Er det nødvendig at dagen bedrifter 
ligger på Kirkholmen? Finnes det områder i kommunen som kan 
utnyttes uten at det må sprenges ut store nye arealer? 

- Konkret til detaljreguleringsarbeidet stiller de spørsmål om ikke 
flere deler av Brennholmen enn ryggen ut mot skipsleia bør 
ivaretas og bevares. Kan større deler av holmen fortsatt bevares? 
Kan det arealene sprenges ut på skånsomt vis? Hvordan skal 
industribygg plasseres, utformes og bygges? Hvordan skal 
terrenget rundt utformes og beplantes? 

 

 
Detaljreguleringen tar 
utgangspunkt vedtatt 
arealbruk. Åfjord kommune 
har gjennom oversikts-
planleggingen gjort 
vurderingene omkring hvor det 
skal bygges ut og 
tilrettelegges for næring i 
kommunen. 
Overordna spørsmål om 
hvorvidt landbasert oppdrett er 
riktig utvikling, og hvem som 
bygger ut området er ikke en 
del av vurderingen i 
forbindelse med 
detaljregulering. 
Utbygger har sammen med 
Åfjord kommune vurdert 
Brennholmen som den mest 
aktuelle plasseringen av de 
områdene som kommunen 
har avsatt til næringsutvikling. 
Vurdering av arealer som ikke 
er regulert eller som er i bruk 
av andre aktører er ikke 
aktuelt. 
Hvordan utbyggingen 
gjennomføres er en del av 
detaljreguleringsarbeidet. 
Innspillet vurderes i forhold til 
dette. 
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3 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

3.1 Dagens situasjon og arealbruk i nærområdet. 

Planområdet ligger ved Stokksundet. Fv. 723 går tett forbi planområdet og forbinder via 
Stokksundbrua, Linesøya og Stokkøya med fastlandet. 

 
Figur 3-1 Kart fra Stokksundet 

Ved Revsnes, som er fastlandssiden av Stokksundet er det kirke, nærbutikk, bensinstasjon, kro og 
byggevarebutikk, mens skole og barnehage ligger ca. 3 km lengre øst langs fv. 723. 

Fra 1990 var det ferjeleie på Kjerkholmen, som knyttet Linesøya og Stokkøya til fastlandet. Etter at 
Linesøybrua ble åpnet i 2011 ble ferjeleiet nedlagt. Vegareal og det tidligere fergeleie er overført til 
Åfjord kommune. 
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Eksisterende 
industritomter på 
Kjerkholmen er tatt i 
bruk til 
entreprenørbedrifter og 
til Fosen Gjenvinning 
AS som driver 
skipsopphugging og 
kjøp/salg av brukt 
båtutstyr. 
 

 

Figur 3-2 Skråfoto – 
eksisterende 
næringsområde. 
Planområdet vist med hvit 
stiplet linje. 

På Brennholmen har det 
vært en husmannsplass, 
som de senere årene har 
vært benyttet som 
fritidseiendom. 
Bygningene står på festet 
tomt. Åfjord kommune har 
en avtale om innløsing av 
denne eiendommen. 
Åfjord kommune eier de 
øvrige arealene innenfor 
planområdet, bortsett fra 
Trøndelag fylkes 
veggrunn langs fv. 723. 

 

  

Ca. 6 daa av arealet på Brennholmen er registrert 
som innmarksbeite. Det øvrige arealet på holmen 
er grunnlent mark registrert som impediment. 

 

  

Brennholmen 

Tidl. fergeleie 

Kjerkholmen 

Figur 3-3 Eiendomsforhold og arealbruk 

Figur 3-4 Bilde fra Brennholmen, viser eksisterende 
bebyggelse og innmarka til tidligere husmannsplass 
(Kilde: planprogram til områdeplan) 
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3.2 Naturgitte forhold 

Selve Brennholmen er ganske kupert og er på det høyeste 37 m.o.h. Mot nord, skipsleia og 
Stokkøy tettsted som har sikten mot Brennholmen, er øya svært bratt og utilgjengelig. På sørsiden 
ligger det en liten strandlinje som er tilgjengelig fra båt. 

 
Figur 3-5 Topografisk kart (norgeskart.no) 

NGU´s kvartærgeologiske kart viser at planområdet består av bart fjell og tynn hav-
/strandavsetning. Bergrunnen består jfr. NGUs kart av amfibolgneis. 

 
Figur 3-6 Løsmassekart (NGU) 
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3.3 Registrerte verneverdier 

Kulturminner og kulturmiljø: 

Det er registrert automatisk 
fredede kulturminner på 
Brennholmen. Det er to 
gravrøyser fra jernalder 
(ID16660). På Kjerkholmen er 
det et eldre kirkested med 
kirkegård av ukjent datering. 

Kulturminnet på Brennholmen 
ble frigitt av Riksantikvaren i 
forbindelse med vedtatt 
områdeplan. Det er 
rekkefølgekrav om utgraving 
av dette før området kan tas i 
bruk som næringsområde.  

 
Friluftsverdier: 
I Åfjord kommune ble det foretatt registrering av friluftsverdier i 2014. I forbindelse med dette er det 
ikke registrert spesielle friluftsverdier i tilknytning til selve planområdet. Av registrert verdier i 
nærområdet er ytre deler av Stokkøya og Linesøya registrert som viktige friluftsområder, mens 
Åknesfjellet og Jultjuven på fastlandet også er registrerte friluftsområder. 

Brennholmen er lite tilgjengelig fra båt bortsett fra noen steder på sørsiden. I innspill til 
planarbeidet har Naturvernforbundet opplyst om at Brennholmen benyttes til friluftsaktiviteter. På 
holmen er det en liten sandstrand, krabbeplasser og fritidsfiske.  

Naturverdier:  
Firmaet «Natur og Samfunn» har på oppdrag fra Åfjord kommune gjennomført naturkarlegging av 
bl.a. Brennholmen i 2019. 

Brennholmen blir beskrevet som en stor holme 
med nakent strandberg mot sjøen, kystlynghei, 
strandeng og noe skog. Kystlyngheia er 
dominerende, men kan være vekslende med 
små partier med myr. I sør (område 3 på 
kartet) er det registrert Strandeng med høy 
verdivurdering. 

 

 

 

 

3-7 Registrerte kulturminner i planområdet (Riksantikvaren) 

Figur 3-8 Naturtyperegistrering (Natur og samfunn - 2019) 
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I områdets nærområder er det følgende områder registrert i naturbase med naturtyper som er 
svært viktige eller lokalt viktige områder. Det er ingen områder freda etter Naturmangfoldsloven i 
nærheten av planområdet 

 
Figur 3-9 Viktige naturtyper (GisLink.no) 

3.4 Trafikksituasjon 

Trafikkmengden på fylkesveg 723 er relativt begrenset med ÅDT på ca. 660 (kilde Vegkart.no).  

Statens vegvesens registrerte ulykker langs hovedveg-nettet viser en del spredte trafikkuhell og 
ulykker opp gjennom årene. Det er ingen registreringer i selve planområdet.  Området har 
begrenset kollektivdekning, med 2-3 bussavganger på hverdager (Kilde ATB). 

3.5 Tekniske anlegg 

24 kV høyspentledninger krysser stokksundet i sjøkabel ca. 1 km nord for planområdet. 

 
Figur 3-10 Høyspentnett i området (atlas.nve.no) 
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Det er kommunalt vann i området gjennom en 160 mm ledning til Kjerkholmen. Det er ingen 
kommunal avløpsløsning for området.  Eksisterende avløp er spredte anlegg med slamavskiller og 
utslipp til sjø. 

3.6 Støy/forurensing 

Området er lite støyutsatt i forhold til vegtrafikkstøy. Det er lite trafikk og lav fart på fylkesvegen 
som går gjennom området.  

 
Figur 3-11 Støykart - vegtrafikkstøy (Statens vegvesen) 

Det er ikke registrert forurenset grunn i Miljødirektoratets database for grunnforurensing.  

I forbindelse med planarbeidet og planlagt utfylling i sjø er det tatt sedimentprøver i sjøområdet for 
å bestemme innhold av miljøgifter. Det ble funnet lave verdier, og det er i rapporten ikke ansett 
som nødvendig med tiltak for å forhindre spredning av bunnsedimenter i forkant av en mulig 
utfylling. 

3.7 Skipstrafikk mm  

Hovedleden og mesteparten av skipstrafikken langs kysten går på utsiden av Linesøya og 
Stokkøya, mens en biled (Leikuleia – Stokksund) går gjennom Stokksundet. Skipstrafikken i 
bileden går mellom Krokholmen og Brennholmen, og har relativt stor trafikk. Bl.a. går nordgående 
hurtigrute gjennom denne leden. 
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På sørspissen av 
Brennholmen står 
det et navigasjons-
lykt (Stegelholmen) 
som blir omfattet av 
reguleringsplanen, 
men ikke berørt av 
inngrep. 
 

 

 

 

 

Figur 3-12 Utsnitt av 
ECDIS - elektronisk 
sjøkart 

 

3.8 Bunnforhold 

Det er gjennomført detaljert sjøbunnskanning i forbindelse med reguleringsarbeidet. Denne viser at 
det er relativt grunt sør, nord og øst for Brennholmen, mens det er store dyp i sør-vest. Pga 
skipsleia og dybdeforholdene, er det kun mot sør-øst det er aktuelt å fylle ut masser. 

 
Figur 3-13 Dybdeskann - Seascan 2019 
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3.9 Fiskeridata 

I fiskeridirektoratets 
registreringer av kystnære 
fiskeridata er det spesielt et 
gytefelt for torsk som kan 
berøres av planarbeidet. Det er 
også påpekt i innspill til 
planarbeidet fra 
fiskeridirektoratet at dette er et 
regionalt viktig gyteområde. 

 

 

 

 

 

3.10 Risiko og sårbarhet i området  

Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. Denne skal oppfylle plan- og 
bygningslovens krav om ROS-analyser jfr. plan- og bygningsloven § 4-3.  

Planområdet er vurdert som lite til moderat sårbart.  

Det har blitt gjennomført en fare- og sårbarhetsvurdering av samtlige temaer som vurderes å være 
relevante. Følgende farer er blitt spesielt utredet:  

• Ras i sjøen med påfølgende flodbølge 
• Undersjøisk utglidning/ras i utfyllingsområder 
• Stomflo/oversvømming/vind/bølger 
• Forurensing 
• Trafikksikkerhet 

 
 

Gytefelt for torsk 
(regional betydning) 

Figur 3-14 Kystnære fiskeridata 
(Fiskeridirektoratet) 



Planbeskrivelse med konsekvensutredning 

 

Detaljregulering Brennholmen - høringsforslag 
Oppdragsnr.: 5197561   Dokumentnr.: 3   Versjon: 2 

  

2020-04-07  |  Side 22 av 51  

4 Beskrivelse av planforslaget 

4.1 Hovedgrep/beskrivelse av løsninger 

For å tilrettelegge Brennholmen for utbygging må det sprenges ut mye masse. Massene fra 
holmen skal fylles opp i sjøen på østsiden mot Kjerkholmen. De oppfylte områdene vil også 
tilrettelegges som utbyggingsareal.  
De høyeste delene av Brennholmen er ca. 37 m.o.h. Det er beregnet at ca. 1,4 mill m3 fast masse 
vil bli tatt ut fra Brennholmen og fylt ut i sjøen, slik at behovet for areal ift. planlagt utbygging kan 
ivaretas.  

 
Figur 4-1 Prinsippskisse for tilrettelegging av utbyggingsområde 

Aktuell utbygger planlegger et stort landbasert oppdrettsanlegg for laksefisk. Anlegget vil omfatte 
hele produksjonsprosessen fra klekkeri og smoltanlegg til slaktemoden fisk.  

Anlegget vil ha behov for minimum 2 kaier for bl.a. forbåter og frakt av ferdig fisk til slakteri. Det er 
også aktuelt med flere kaianlegg og/eller skip/lektere som ligger permanent plassert innenfor 
regulert byggeareal.  

Samlet antas det at anlegget vil få mellom 100 og 125 arbeidsplasser når det er ferdig utbygd.  

Arealene nærmest Kjerkholmen, som ikke disponeres til oppdrettsanlegget, vil være tilgjengelig for 
etablering av andre næringsdrivende.  

Det tas sikte på at anlegget i størst mulig grad vil være selvforsynt med energi, gjennom 
omdannelse av slam fra oppdrettsanlegget til bio-energi, solceller på de store takflatene, 
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energigjenvinning fra vann og luft samt energiturbiner på det flyttbare fartøyet, som også ivaretar 
nødstrøm o.a. 
 

 
Figur 4-2 Skissert løsning for utnytting av området 

4.2 Plankart og reguleringsbestemmelser 

Plankart er utformet i henhold til gjeldende veiledere. Det er regulert ett stort åpent byggeområde til 
«næringsbebyggelse». Det er ikke ønskelig å detaljere utformingen av dette byggeområdet. Det 
vurderes å være hensiktsmessig å ha en viss frihet til plassering av bygninger, kai og anlegg 
innenfor området. Inntegnet planlagt bebyggelse er lagt inn som illustrasjon, og den inntegnede 
bebyggelse er ikke bindende for endelig plassering. 

Terreng mot skipsleia i nordvest skal bevares som en skjerm med uberørt areal. Arealet er avsatt 
til «Grønstruktur-vegetasjonsskjerm» på plankartet. 

Sjøområdene nord og vest for Brennholmen er avsatt til «Bruk og vern av sjø og vassdrag». 

Tidligere påviste områder med kvikkleire på havbunnen er i planen regulert som fareområde 
markert med rød skravur. Utfylling og plassering av anlegg innenfor dette og andre områder for 
utfylling i sjø, kan ikke skje før det er gjort fagkyndig geotekniske vurderinger og detaljert 
prosjektering av aktuelle tiltak. 

Tidligere registrerte kulturminner på Brennholmen er regulert til bestemmelsesområdet i samsvar 
med krav fra Trøndelag fylkeskommune. 
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Figur 4-3 Foreslått reguleringskart. 

 
Figur 4-4 Foreslått plankart vist på terrengmodell med og uten bebyggelse/terrengforming. 
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Arealene innenfor planområdet er regulert til følgende formål:  

Arealtabell 
 

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (daa) 

1300 - Næringsbebyggelse 388,2 

Sum areal denne kategori: 388,2 

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (daa) 

2019 - Annen veggrunn - grøntareal 2,5 

Sum areal denne kategori: 2,5 

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur Areal (daa) 

3060 - Vegetasjonsskjerm 26,2 

Sum areal denne kategori: 26,2 

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone Areal (daa) 

6001 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 24,5 
Sum areal denne kategori: 24,5 

Totalt alle kategorier:  441,4 

4.3 Plassering, høyde og utforming av bebyggelsen 

Bygningenes passering er styrt av regulert formålsgrense (avgrensingen av byggeområdet). 
Formålsgrensen gjelder som byggegrense mot sjø jfr. plan- og bygningsloven § 1-8. Mot fylkesveg 
723 er det regulert en byggegrense på 15 m fra senter veg. Denne samsvarer med byggegrense 
satt i områdereguleringsplanen.  

Regulert byggehøyde er satt til 15 m for maksimal gesims og 20 m for mønehøyde målt til planert 
terreng for de respektive bygg. Deler av området vil kunne få høyere terrengnivå enn andre deler 
og det er derfor satt en maksimal kotehøyde på 30 m.o.h. for å holde bebyggelsen lavt i forhold til 
terrengskjerming mot skipsleia.  

Master, piper o.l. kan ha høyde inntil kote 40.   

Tillatt tomteutnyttelse er 80%-BYA som ut fra regulert areal kan gi ca. 245 000 m2-BYA totalt.  

 
Figur 4-5 Prinsippskisse for høydebegrensninger i planområdet 
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I de konkrete planene for landbasert oppdrettsanlegg er det planlagt bebyggelse på ulike 
høydenivåer som er tilpasset terrenget på Brennholmen og skånsom selvfallstransport av fisk 
gjennom produksjonsprosessen.  

 
Figur 4-6 Prinsippskisse for terreng og byggehøyde for planlagt oppdrettsanlegg 

4.4 Trafikkløsning 

Næringsområde på 
Brennholmen vil få 
adkomst fra fv. 723 
via eksisterende 
vegkryss på 
Kjerkholmen.  
Den tidligere 
fylkesvegen til 
fergeleie vil fungere 
som samleveg med 
nye avkjøringer 
som plasseres i 
forhold til 
bebyggelse og 
anlegg på nytt 
utbyggings 
område. 

 
Figur 4-7 Adtkomstløsning for det nye industriområdet 
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Krysset mot fv. 723 ligger i yttersving med gode siktforhold. Det er regulert med frisiktsoner i 
gjeldende områdeplan. Detaljreguleringsplan er avgrenset på yttersiden av regulert gangveg og 
frisiktsone i områdeplanen. 

 
Figur 4-8 Kryss mot fv. 723 med innregulerte frisiktsoner i gjeldende områdeplan 

4.5 Detaljer i plankartet 

Mot fylkeveg 723 er planens yttergrense lagt inntil regulert gangveg i eksisterende 
områdereguleringsplan. Utenfor gangvegen er det regulert 3 m bredde med «annen veggrunn». 
Byggegrense mot senter veg på 15 m som er videreført fra gjeldende områderegulering.  

 
Figur 4-9 Utsnitt av plankart - detalj mot fv. 723 og områdeplanen 

Yttergrensen for regulert offentlig veg (fylkesveg 723) følger ikke den eksisterende 
eiendomsgrense, siden terrenget med eksisterende skjæring/fylling vil bli omgjort ved 
gjennomføring av detaljreguleringsplanen.  

Eksisterende vegkryss på Kjerkholmen (google street view) 
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I den nordlige delen av 
planområdet, mot den tidligere 
fergekaia, er det gjort en 
justering av planens 
yttergrense i forhold til arealet 
vist i varsel om planoppstart.  

For å få med tilstrekkelig dybde 
for etablering av kai i dette 
området er det tatt med ca. 1,5 
daa areal av sjøgrunn som 
ligger utenfor opprinnelig 
planområde. Det kan da 
etableres kai uten betydelig 
mudring.  

 

I sør-vest er planens yttergrense også justert i forhold til arealet vist i varsel om planoppstart.  

For å sikre plass til kai-anlegg, mudring og mulighet for permanent plassering av lekter/skip er det 
tatt med ca. 18 daa utenfor området det ble varslet oppstart for.  

 
Figur 4-11 Illustrasjon som viser utvidelse av byggeområdet i forhold til planavgrensning ved kunngjøring av oppstart. 

4.6 Løsning for tekniske anlegg 

Vannforsyning, avløp, overvann. 
Dagens industriområde på Kjerkholmen har kommunal vannforsyning via 160 mm ledningsnett fra 
fastlandet. Nytt industriområde på Brennholmen vil også bli tilknyttet dette ledningsnettet for 
forsyning av tappevann, brannvann, sprinkling mm.  

Figur 4-10 Utsnitt av plankart - detalj med utvidet planområde i forhold til varslet 
oppstart. 
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Prosessvann til landbasert lakseoppdrett vil komme fra sjøvann via eget inntak og 
avsaltingsanlegg. Saltet vil bli ført tilbake til sjø nord for anlegget. 

I forhold til avløp har virksomhetene på Kjerkholmen slamavskillere og direkte utslipp i sjøen. 
Åfjord kommune har prosjektert ny avløpsledning for å samle spredt avløp fra Revsnes. Samlet 
avløp vil gå via slamavskillere til utslipp på 45 m. dyp i Stokksundet. Anlegget vil få kapasitet på 
600 pe (personekvivalenter). Dagens behov er ca. 300 pe, og anlegget vil ha god kapasitet for å 
tilknytte det nye næringsområdet på Brennholmen.  

Overvann og av-slammet rent vann fra nytt næringsområde vil føres direkte til sjø. 

Elektrisitetsforsyning 
Oppdrettsanlegget på Brennholmen vil ha et stort energibehov. Det planlegges for å være mest 
mulig selvforsynt med energi.  

Energibehovet for anlegget som er definert er foreløpig beregnet til 3,27 kwh/kg produsert laks, 
som gir et ca. effektbehov pr år på 15,7 GW, for produksjon av 10 mill. smolt + 40000t matfisk. 
Dette skal dekkes gjennom slam fra anlegget som omdannes til bioenergi, solcellepaneler på de 
fleste tak, energigjenvinning fra vann/luft og energiturbin(er) på lekter/skip. Eventuelt tilleggsbehov 
fra ordinært strømnett vil avklares under detaljprosjekteringen. 

Næringstomter utenfor oppdrettsanlegget dekkes gjennom det ordinære strømnettet.  
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5 Virkninger av planforslaget og konsekvensutredning 

5.1 Sammendrag av konsekvensutredning 

Tema Konsekvens Avbøtende tiltak inkludert i 
planen 

Ytterligere avbøtende 
tiltak som kan vurderes. 

Naturmangfold Noe negativ konsekvens. 
Eksisterende naturmark 
og strandlinje på 
Brennholmen fjernes. 

 Tildekking for å beskytte 
terreng i skjermingssone. 
Tidsavgrensning av 
anleggsarbeid. 

Geotekniske 
forhold 

Ingen konsekvens, 
forutsatt at sikkerhet blir 
ivaretatt med av 
avbøtende tiltak. 

Krav om geoteknisk 
detaljprosjektering som vil 
avklare utbyggingsløsning. 

 

Landskapsbildet Negativ konsekvens – 
store terrenginngrep og 
stor bygningsmasse. 
 

Det er regulert 
skjermingssone mot 
skipsleia, satt begrensninger i 
byggehøyde og gitt generelle 
bestemmelser for utforming 
av området. 

Konkrete krav til 
utforming av bebyggelse, 
farge materialbruk på 
bebyggelse. Terrengvoll 
mot fylkesvegen. 

Nærmiljø og 
friluftsliv 

Noe negativ konsekvens   

Utslipp til vann 
og grunn 

Noe negativ konsekvens Krav om begrenset periode 
for mudring og utfylling i sjø 
(ikke i gytetid for torsk eller i 
den tiden yngelen bunnslår) 

Vasking av 
utfyllingsmasser. Krav om 
siltgardin for å begrense 
spredning av slam. 

Infrastruktur/ 
transport 

Noe negativ konsekvens  Trafikksikkerhetstiltak 
som følge av økt 
tungtrafikk ved Stokksund 
oppvekstsenter og/eller 
gjennom Åfjord sentrum. 

Støy, lukt støv Noe negativ konsekvens Grenseverdier for støy og 
støv i arealplaner er gjort 
bindende gjennom 
reguleringsbestemmelsene 
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5.2 Innledning 

I gjeldende områderegulering er det stilt krav om at følgende tema skal konsekvensutredes i 
forbindelse med detaljregulering:  

- Geotekniske forhold 
- Landskapsbildet 
- Nærmiljø og friluftsliv 
- Utslipp til vann og grunn 
- Infrastruktur 
- Transport/miljøbelastning 
- Støy og lukt 
- Forurensing i grunn og lukt 

Noen av disse temaene overlapper, og inndelingen i gjennomført konsekvensutredning er for noen 
av disse punktene slått sammen. I tillegg er «naturmangfold» tatt inn som et KU-tema, siden 
vurderinger opp mot Naturmangfoldsloven uansett er et krav i planarbeidet.  

Konsekvensutredningen tar utgangspunkt i «Forskrift om konsekvensutredning». Omfanget er 
tilpasset plangrepet og har følgende innhold:  

- Beskrivelse av kilder som ligger til grunn for konsekvensutredningen 
- Beskrivelse av nåværende miljøtilstand samt en beskrivelse av eventuelle konsekvenser 

ved null-alternativet som er videreføring av dagens situasjon. 
- Beskrivelse av planen og tiltaket, herunder tiltakets fysiske egenskaper tilpasset aktuelt 

tema, driftsfase og byggefase. 
- Beskrivelse av konsekvensene av plan og tiltak, både positive, negative, direkte, indirekte, 

midlertidige, varige, kortsiktige og langsiktige virkninger. 
- Eventuelle avbøtende tiltak for å unngå, begrense, istandsette og hvis mulig kompensere 

for vesentlige skadevirkninger beskrives. 

Planen og tiltakets sårbarhet for klimaendringer, naturfare, flom og skred mm er beskrevet i ROS-
analysen og er ikke en del av dette konsekvensutredningskapittelet. 

I tillegg til temaene som blir konsekvensutredet er også beskrevet virkningen i forhold til:  

- Overordna plan/eksisterende regulering 
- Eiendomsforhold. 
- Næringsliv og samfunn. 



Planbeskrivelse med konsekvensutredning 

 

Detaljregulering Brennholmen - høringsforslag 
Oppdragsnr.: 5197561   Dokumentnr.: 3   Versjon: 2 

  

2020-04-07  |  Side 32 av 51  

5.3 Virkning for overordna plan og eksiterende reguleringsplaner 

Virkning på kommuneplanens arealdel: 
Skissen under viser omriss av planområdet over vedtatt kommunedelplan for Stokksundet. 
Områdene som endres i kommunedelplanen er markert med rødt omriss og nummerert.  

 
Figur 5-1 Planområdet vist på kommuneplanens arealdel 

 
- Område 1 (ca. 180 daa) omreguleres fra «Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende 

strandsone (BV) til «Byggeområde for næringsbebyggelse» (BN) i forslag til 
detaljregulering. 

- Område 2 (ca. 1,5 daa) omreguleres fra «Kombinert formål i sjø og vassdrag med eller uten 
tilhørende strandsone (NFFF) til «Byggeområde for næringsbebyggelse» (BN) i forslag til 
detaljregulering. 
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Virkning for gjeldende reguleringsplan: 
Skissen under viser omriss av planområdet over gjeldende områderegulering for Kjerkholmen og 
Brennholmen industriområde. Områdene som endres fra gjeldende regulering er nummerert på 
kartet og beskrevet punktvis under. 

 
Figur 5-2 Omriss av planområdet vist på gjeldende områderegulering. 

- Område 1 er detaljregulert i samsvar med områdereguleringen til «Byggeområde for 
næringsbebyggelse» (BN). 

- Område 2 er detaljregulert i samsvar med områdereguleringen til «Grønnstruktur – 
vegetasjonsskjerm» (GV) 

- Område 3 er omregulert fra «Naturområde i sjø og vassdrag» til «Bruk og vern av sjø og 
vassdrag med tilhørende strandsone (BV). 

- Område 4 er omregulert fra «Naturområde i sjø og vassdrag» og «Havneområde i sjø» til 
«Byggeområde for næringsbebyggelse» (BN). 

- Område 5 er omregulert fra «Naturområde i sjø og vassdrag» til «Byggeområde for 
næringsbebyggelse» (BN). 

- Område 6 er omregulert fra «Grøntstruktur-naturområde» og «Naturområde i sjø og 
vassdrag» til «Byggeområde for næringsbebyggelse» (BN). 

5.4 Virkninger for eiendomsforhold 

Eiendommene som er berørt av detaljreguleringen er gnr./bnr. 95/20 (veggrunn til gmlt. fergeleie), 
gnr./bnr. 95/1 (deler av Kjerkholmen) og gnr./bnr. 106/109 (Brennholmen). Alle disse 
eiendommene, inkludert sjøbunnen, er eid av Åfjord kommune.  

Fritidsboligen på Brennholmen (gnr./bnr. 106/101 F1) er i privat eie, og er avtalt at blir innløst av 
Åfjord kommune i forbindelse med gjennomføring av utbyggingen.  
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Etter vedtak av detaljregulering vil berørte eiendommer eventuelt sammenføyes og parselleres til 
formålstjenlige tomter til næringsformål. 

5.5 Virkning for næringsliv og samfunn 

Etablering av ca. 300 daa næringsareal og eventuelt etablering av et stort landbasert 
oppdrettsanlegg vil ha stor betydning for antall arbeidsplasser i denne delen av kommunen.  

Oppdrettsanlegget antas og gi sysselsetting til 100-125 årsverk. I tillegg vil ca. 35 daa nytt 
næringsareal være til disposisjon for etablering av andre bedrifter.  

En så stor etablering vil ha stor positiv betydning for bosetting, skole/barnehage og det øvrige 
næringslivet i kommunen.  

5.6 Konsekvensutredning for naturmangfold 

Kilder: 
- Feltkartlegging av Brennholmen til områdereguleringen i 2014 (Kystplan, 1. juli 2014). 
- Ny feltkartlegging i 2019 (Natur og samfunn 2019). 
- Naturbase. 
- Fiskeridirektoratets registrering i sjø. 

Beskrivelse av området – nåtilstand: 
Berggrunnen i planområdet består av amfibolgneis, med et usammenhengende eller tynt dekke av 
hav-, fjord- og/eller strandavsetninger. Rundt nesten hele holmen er det nakne strandberg ned mot 
sjøen, med lite til ingen vegetasjon. De øvrige delene er hovedsakelig kystlynghei med røsslyng, 
heigråmose, kvitrull og lys og grå reinlav i mer tørkeutsatte områder. Kystlyngheia er dominerende, 
men veksler med små partier med myr.  

Vegetasjonen på Holmen er kartlagt i 4 naturtypeområder. Kystlynghei har verdivurdering som 
«moderat» og «lav» kvalitet. Sør på holmen ligger et område med Strandeng med verdivurdering 
«høy kvalitet». 

 
5-3 Tabell med naturtyper funnet i planområdet (Natur og samfunn, 2019) 

Naturkartleggingen til Natur og Samfunn nevner ikke registreringer av dyreliv. I artsdatabanken er 
det registrert observasjon av rødlistearter som alke, krykkje og lomvi på næringssøk i området. Det 
er ingen registreringer av hekking i artsdatabanken, men det er sannsynlig at det hekker vanlige 
kystfugler på Brennholmen.  

I sjøområdene er det registrert et gyteområde for torsk i fjorden vest og nord for Brennholmen.  

Null-alternativet, uten utbygging vil videreføre dagens bruk og ikke ha noen konsekvenser for 
naturmangfoldet. 
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Beskrivelse av tiltaket: 
Opparbeidelse av næringsområdet innebærer sprengning av ca. 110 daa av eksisterende terreng 
på Brennholmen med påfølgende utfylling i strandsonen og sjøarealene, hovedsaklig på sør og 
østsiden. En del av regulert byggeområde i sjø vil fortsatt være sjø, og inngå som kaianlegg og 
områder for permant fortøying av båt/lektere som er en del av driftsanlegget. Terrengnivå på 
oppfylte arealer blir ca. 3-3,5 m over havnivå.  

 
5-4 Foreslått plankart vist på terrengmodell 

Områdene som er grønne på plankartet vil være uberørte etter gjennomføring 

Påvirkning og konsekvens: 
Tiltaket vil påvirke det lokale naturmiljøet i stor grad. Registrert strandeng vil forsvinne helt, og 
store deler av kystlyngheia vil også bli borte. Fjellterrenget med noe kystlynghei mot sjøen på nord 
og vestsiden av Brennholmen vil bevares. Bortsett fra området med strandeng er dette relativt 
vanlige naturtyper og nedbygging av disse arealene vil ha middels konsekvenser for naturmiljøet i 
Stokksundet som helhet. 

Virkninger på fugl og dyr vil i hovedsak være i form av fjerning av ett habitat og forstyrrelser i 
anleggsperioden, spesielt i form av støy under sprengning. Etter anleggsperioden vil en del av 
holmen fortsatt være tilgjengelig for hekkende fugler, men den vil i større grad bli landfast og mer 
tilgjengelig for landrovdyr. Måke- og andre kystfugler er tilpasningsdyktige og finner ofte attraktive 
hekkeplasser i fjellskjeringer, på tak og andre installasjoner i selve anlegget som samtidig gir 
beskyttelse for havørn og andre rovfugler. Utover fjerning av det lokale habitatet, antas det å bli 
små negative konsekvenser for bestandene av fugl eller dyr.  

I sjøen er registrert gytefelt for torsk. Dette området er ikke direkte berørt av selve 
reguleringsområdet. Anleggsarbeid med utfylling med uvasket sprengstein, kan imidlertid medføre 
risiko for blakking av sjøvann med finpartikler og nedslamming lokalt i sjøområdet. Dette forholdet 
er utredet under temaet «Utslipp til grunn og vann».  
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Avbøtende tiltak: 
I selve planområdet er det få skadebegrensende tiltak som er praktisk gjennomførbar i de 
områdene som naturterrenget fjernes helt. For å sikre kvaliteten på område regulert til 
vegetasjonsskjerm er det viktig at anleggsarbeidet gjøres på en skånsom måte. Det kan vurderes 
reguleringsbestemmelser som pålegg om å dekke til områdene i forbindelse med sprengning og 
anleggsarbeid. Anleggsarbeider bør legges utenfor hekkesesongen. 

Vurdering i forholdet til naturmangfoldloven 
I henhold til naturmangfoldloven § 8 skal det foreligge et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag når det 
fattes offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet. Utredningen er basert på 
sammenfatning av eksisterende kunnskap. Det er gjennomført feltbefaring og 
kunnskapsgrunnlaget vurderes å være tilstrekkelig. Udokumenterte forekomster av sjeldne eller 
truete arter kan, i tråd med føre-var-prinsippet etter § 9, likevel ikke helt utelukkes. 

Det er ikke registrert svært viktige naturtyper eller sjeldne eller truete arter som direkte berøres av 
tiltaket. Tiltaket forventes heller ikke å ha vedvarende konsekvenser for fuglelivet i område, utover 
tap/endring av den lokale hekkelokalitet for sjøfugl. Tap av naturmiljø som berøres av tiltaket 
vurderes ikke å utgjøre en utilbørlig stor samlet belastning for Stokksundområdet, jf. 
naturmangfoldloven § 10.  

Det legges til grunn at tiltakshaver etterfølger prinsippene i naturmangfoldloven §§ 11 og 12 at det 
benyttes miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Dette inkluderer skadereduserende tiltak for å 
begrense forstyrrelser på fuglelivet og redusere risiko for spredning av fremmede arter. 

5.7 Konsekvensutredning for geotekniske forhold 

Kilder: 
- Geologisk og kvartergeologisk kart fra NGU 
- Farekart for kvikklerie fra NVE. 
- Sjøbunnskart – Seascan 2019. 
- Diverse geotekniske undersøkeler;  

- Statens vegvesen, grunnundersøkelser rv. 723, 1987.   
- Multiconsult, geoteknisk utredninger i Brennholmvalen, 2019. 
- Multiconsult, Geoteknisk vurderingsrapport, 2020. 
- Multiconsult, Geoteknisk vurdering av alternativ fylling, 2020. 

 
Beskrivelse av området – nåtilstand: 
Landarealene består for det meste av bart fjell med lite løsmasse, og har ingen spesielle 
geotekniske utfordringer. I sjøen er det tidligere gjennomført grunnundersøkelser på nordsiden, i 
forbindelse med planlegging av nå nedlagt fergekai. Det er også gjort grunnboringer i 
Brennholmsvalen (fjæreområde mellom Kjerkholmen og Brennholmen). Dette område er undersøkt 
med tanke på etablering av atkomstveg til framtidig industriområde på Brennholmen. 

I forbindelse med dette planarbeidet er det gjennomført sjøbunnskartlegging rundt Brennholmen 
(Seascan 2019) og nye grunnundersøkelser i sjøen sør og øst for Brennholmen (Multiconsult 
2020).  
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Figur 5-5 Sjøbunnskart fra SeaScan med markert områder med gjennomførte geotekniske undersøkelser. 

Ifølge Multiconsults beskrivelse varierer sjøbunnstopografien mye i området. Det synes å være et 
gjennomgående trekk at det er undersjøiske bergrygger som går i retning sørvest-nordøst 
tilsvarende hovedretningen på landformasjonene rundt området. Mellom de markerte ryggene er 
det slakere sjøbunn som indikerer at det er løsmasse og ikke fjell. 

Løsmassene i området består i hovedsak av bløte til svært bløte løsmasser med lokale områder av 
noe fastere topplag og enkelte fastere lag og steinholdige masser i dybden. Ved oppstikkende 
kollepartier eller terrengrygger er løsmassemektigheten begrenset. Ved terrengforsenkninger, 
flater og gropformasjoner er imidlertid løsmassemektigheten betydelig, opp til 10-17 m. 

Null-alternativet, ingen utbygging vil ikke ha konsekvenser for områdestabilitet og geoteknikk. 

Beskrivelse av tiltaket: 
De delene av tiltaket som påvirker områdestabilitet og geoteknikk er utfylling og anlegg i sjø. Det 
skal tas ut ca. 1,4 mill m3 fast fjell fra Brennholmen som vil gi ca. 2 mill. m3 fyllingsmasse. Det 
planlegges etablert 2-3 kai-anlegg. 

Påvirkning og konsekvens: 
Basert på Multiconsults stabilitetsvurderinger konkluderes det med at fyllinger ikke kan etableres 
direkte på sjøbunn med bløte leirmasser. Dette vil kunne medføre utrasinger. Det er nødvendig å 
gjøre avbøtende tiltak for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet mot undersjøisk utrasing. 

Avbøtende tiltak: 
Multiconsult beskriver en fremgangsmåte for å oppnå tilstrekkelig stabilitet av oppfyllingen. 

Før etablering av fylling, mudres de bløte massene bort, og det fylles ut en begrensningssjete 
(undervanns-molo) med kontakt direkte på berg/fast grunn. Sjeteen kan etableres fra landsiden 
med fylling fra tipp, eller kombineres med fylling fra lekter. Oppfylling av området innenfor sjeteen 
kan utføres ved lagvis utlegging på sjøbunnen. Det må forutsettes at det benyttes 
sjøredskap/lekterfylling opp til kote -5 før videre oppfylling fra tipp/sjete kan fullføre oppfyllingen. 
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Ved å mudre ned til berg for etablering av sjetéen langs ytterkant av fyllingsområdet, vurderes 
områdestabiliteten, samt lokal stabilitet under og etter utfyllingsarbeidene å bli ivaretatt. 

Det må utføres geoteknisk detaljprosjektering av fyllingsarbeider og supplerende geotekniske 
undersøkelser. Andre metoder enn det som beskrives av Multiconsult kan benyttes dersom 
supplerende undersøkelser og detaljprosjekteringen viser at dette kan gjøres på en sikker måte. 

5.8 Landskapsbilde 

Kilder 
Befaring/bilder fra området, 3D-modell av landskap og tiltak  

Beskrivelse av området - nåtilstand: 
Stokksundet ligger i et typisk 
kystlandskap med tynt løsmassedekke, 
sparsom vegetasjon og noe skog i lune 
dalsøkk. Området er preget av sjø, 
skjærgård og fjell. Fjellene rundt sundet er 
2-300 m.o.h. Stokksundbrua er i tillegg til 
naturlandskapet et viktig element i 
landskapsbildet. 

Eksisterende bebyggelsen ligger spredt 
langs strandsonene på begge sider av 
sundet og på øyene. Kjerkholmen og 
Purkholmen, som ligger nærmest 
planområdet, er sterkt preget av industri-
bebyggelse med til dels skjemmende utendørs lagring av materialer fra bl.a. skipsopphugging. 

Planområde er eksponert for innsyn både fra fv. 723 som går langs planområdet og fra skipsleia 
som går tett på utsiden av Brennholmen. 

Siden planområdet ligger 
midt i sundet er det også 
eksponert for innsyn fra 
bebyggelsen på begge 
sider. 
Landskapsvirkningen fra 
Stokksund kirke og fra 
bebyggelsen på 
Stokksundsida er viktig å 
belyse i vurderingen. 

 

Null-alternativet, ingen utbygging vil ikke ha konsekvenser for landskapet. 

Beskrivelse av tiltaket. 

Tiltaket som planlegges vil innebærer svært store landskapsinngrep og store bygg. Over 300 daa 
næringsareal skal tilrettelegges for utbygging, gjennom utsprengning og oppfylling av areal. De 
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største bygningene for oppdrett av slaktemoden fisk vil være over 20 0000 m2 (ca. 230x93 m) og 
samlet er det planlagt ca. 150 000 m2 ny bebyggelse i forbindelse med oppdrettsanlegget.  

Utnyttelsesgrad angitt i detaljreguleringen åpner samlet for 250 000 m2 BYA i planområdet. 

Både tiltaket som helhet og enkelbygningne vil få omfang som ikke er sammenlignbar med den 
eksisterende indsutribebyggelse som ligger på Kjerkholmen. Planlagt oppdrettsanlegg vil være 
basert på innendørs produksjon og lagring, og vil sannsynlig framstå som et mye mer ryddig 
industrianlegg enn det som er på Kjerkholmen. For å få skånsom transport av fisk mellom ulike 
produksjonsenheter, er det planlagt at disse skal ligge på ulike høydenivå. Ekisterende terreng på 
Brennholmen vil utnyttes for å få til dette. Det blir derfor en høydevariasjon av bebyggelsen på 
området. Takarealene på de store produksjonsbyggene vil sannsynligvis dekkes av solcellepaneler 
for lokal produksjon av elektrisk energi. 

Bildet nedenfor viser et flybilde fra Kjerkholmen med Brennholmen i bakgrunnen.  

Utklippet fra 3D-modellen nederst viser ca. samme synvinkel med utfyllt og utbygd område. 

 
Figur 5-6 Flybilde av området sett fra øst sammen med 3D modell av utbygging med ca. samme utsnitt. 

Kjerkholmen 

Brennholmen 
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Påvirkning og konsekvens: 

I detaljreguleringen er det satt av en skjermingssone mot skipsleia for å beholde et mest mulig 
intakt naturlandskap mot skipsleia. Dette vil ha stor betydning for landskapsbildet sett fra nord og 
vest. 

 
Figur 5-7 - Illustrasjon av terrenget mot skipsleia som er regulert som vegetasjonskjerm og skal bevares 

Illustrasjonene videre viser hvordan planlagt utbygging anlegget vil framstå fra ulike sentrale synsvinkler. 

 
Figur 5-8 - Landskap etter utbygging sett fra Stokksund kirke 
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Figur 5-9 – Landskap etter utbygging sett fra småbåthavna på Stokkøya. Gjenstående terreng på Brennholmen skjermer 
her for det meste av ny bebyggelse på Brennholmen. 

 
Figur 5-10 - Landskap etter utbygging sett fra Stokksundbrua. 

 
Figur 5-11 - Landskap etter utbygging sett fra fv. 723 ved avkjøring til Brennholmen. 

Brennholmen 

Nye industribygg synes i liten grad 
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Utsnittene nedenfor viser landskapsbildet slik det antas å synes fra nordgående hurtigrute. 
Øyepunkt her er 15 m over havflaten. 

 

 

 
Figur 5-12 - Div. utsnitt av planområdet sett fra skipsleia (øyepunkt 15 m.o.h.). 
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Anlegget er så stort at det vil prege og definere Stokksundet, spesielt sett fra fv. 723 og fra 
Revsnes-siden av sundet. Konsekvensen for naturlandskapet vil være store, men om det nye 
industrilandskapet er en negativ eller positiv vil være en subjektiv vurdering.  Dette vil også 
avhenge av hvordan bebyggelsen og utearealene utformes og holdes ved like. 

Konsekvensene vil være mye mindre fra skipsleia, Krokholmen og Stokkøya. Terrenget som settes 
igjen vil skjerme industriområdet i betydelig grad. Tillatt byggehøyde på området er tilpasset 
terrenghøyden som settes igjen som skjerm. 

Avbøtende tiltak: 
Anlegget med landbasert oppdrett blir i en skala som gjør det vanskelig å tilpasse arkitekturen til 
kystlandskapet og lokal kystkultur. Terrengforholdene og planens grep om å bevare et 
skjermingsområde mot skipsleia, gjør at det naturlige kystlandskapet i stor grad bevares sett fra 
denne siden av anlegget.  

Fra sør og øst vil utforming av bebyggelse og uteareal i stor grad definere det lokale landskapet. 
Krav til utforming av bygninger og fasader kan strammes inn i reguleringsplanen, men det er 
utfordrede og stille krav som samtidig gjør det mulig å bygge funksjonelle industribygg på området. 

5.9 Nærmiljø og friluftsliv 

Kilder: 

- Nasjonal database for tur- og friluftsruter (Statens kartverk).  
- Kartlagte friluftsområder (Åfjord kommune).  
- Innspill til reguleringsarbeidet. 

Beskrivelse av området – nåtilstand: 

Planområdet ligger i et kystlandskap og innenfor 100 m- beltet fra sjø. Det er i utgangspunktet et 
attraktivt område for sjøbasert friluftsliv.  

Brennholmen er i praksis kun tilgjengelig fra båt, selv om det ved lavvann er mulig å krysse fra 
Kjerkholmen. Det er kun et bare par plasser på sørsiden som er egna for ilandstigning fra båt.  

I innspill til planarbeidet er det, fra Naturvernforbundet i Åfjord, vist til at området er viktig for lokalt 
friluftsliv med en liten sandstrand, krabbeplasser og fritidsfiske. I tillegg bruker sannsynligvis eierne 
av fritidsboligen holmen til friluftsliv, og sjøarealene rundt holmen benyttes sannsynligvis av 
fritidsbåter og sjøbasert friluftsliv. 

Området vurderes ikke å ha spesiell stor verdi som friluftsområde, og det er mange alternative 
friluftsområder i form av ubebygde holmer og sjønære landarealer i Stokksundområde som har 
tilsvarende og bedre friluftsverdier. 

Null-alternativet, uten utbygging, har ingen konsekvens for friluftsliv og nærmiljø. 

Beskrivelse av tiltaket: 

Ved gjennomføring av tiltaket vil store deler av landarealet på Brennholmen og sjøarealene på sør 
og østsiden bli et industriområde.  

Sjøarealene på nord og vestsiden vil for en stor del være uberørt, men næringsdriften vil 
sannsynligvis medføre en del skipstrafikk til og fra anlegget. 
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Påvirkning og konsekvens: 

Ved gjennomføring av tiltaket vil områdene som brukes til næringsdrift, ikke lengre være 
tilgjengelig for friluftsliv. Områdene som er avsatt til grøntområde vil i praksis heller ikke være 
tilgjengelig siden arealene er lite egnet for ilandstigning fra båt, og det ikke er aktuelt med 
uvedkommen trafikk gjennom industriområdet.  

Sjøarealene vil fortsatt være tilgjengelig, men fritidsbåter må i større grad ta hensyn til skipstrafikk 
til og fra industriområdet. 

Konsekvensen av tiltaket er negativ for selve Brennholmen, men det har begrensede 
konsekvenser for Stokksundområde som helhet, siden det i kystlandskapet er god tilgang på 
alternative områder for frilufts utøvelse. 

For nærmiljø, utenom friluftsverdier, har tiltaket små konsekvenser. For industrimiljøet på 
Kjerkholmen er det positivt med økt aktivitet, og de nærmeste naboene på Krokholmen ligger godt 
skjermet fra tiltaket. Bolig og fritidsbebyggelse på land og på Stokkøya vil merke lite til anlegget, 
bortsett fra det visuelle og noe økt trafikk langs fylkesvegen og på sjøen. 

Avbøtende tiltak: 

Avbøtende tiltak er ikke vurdert som aktuelt. 

5.10 Utslipp til vann og grunn 

Kilder: 
- Beskrivelse av avløpssituasjonen i området (Åfjord kommune) 
- Faglig råd fra havforskningsinstituttet, e-post 9. mars 2020. 
- Kartlegging av miljøgifter i bunnsedimenter (Akvaplan-niva, 2020) 
- Foreløpig beskrivelse av oppdrettsanlegg som planlegges på området. 

 
Beskrivelse av området – nåtilstand: 
I dag er det ikke utslipp fra selve planområdet, men den spredte bebyggelse på begge sider av 
Stokksundet har en del utslipp av avløp. Åfjord kommune jobber med sanering av utslippene og 
har under prosjektering en samling av spredte utslipp langs land til en felles utslippsledning på 
stort dyp og med gode strømforhold. 
 
Det er gjort sedimentprøver for å bestemme innholdet av miljøgifter i sjøen innenfor planområdet. 
Det er påvist lave verdier. Alle prøver har konsentrasjoner innenfor tilstandsklasse I og II. 
 
Gytefelt for torsk er i uttalelse fra Havforskningsinstituttet beskrevet som følger: 
  

«Gytefeltet «Stoksundet» ble kartlagt som del av «Nasjonalt program for kartlegging av marine 
naturtyper» i 2009. Området er også registrert som gytefelt gjennom Fiskeridirektoratets 
intervjuundersøkelse fra 2001, der med navnet «Vest av Løvik». Det ble gjennomført 5-6 relevante 
håvtrekk etter egg i umiddelbar nærhet til gytefeltet april 2009. På en av stasjonene, i Øksenvika, ble 
det funnet mange egg som ble artsbestemt til førstestadium torskeegg. Denne stasjonen var blant 
stasjonene som ble undersøkt i Trøndelag med høyest konsentrasjon av egg. Totalt ble det i 
Trøndelag undersøkt 142 stasjoner i 2009. Det var likevel få egg på de andre stasjonene som ble 
undersøkt i område der det var inntegnet gytefelt basert på intervju. Over 80% av eggene var nygytte 
(første stadium) som var klar indikasjon på gyting i område, med fokus på Øksenvika.  
 
I 2009 ble ikke eggene genetisk undersøkt, og det ble heller ikke gjennomført strømmodellering for å 
finne ut hvor eggene driver i perioden etter gyting. Gytefeltet som ble tegnet inn var avgrenset basert 
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på omtrentlig det bassenget der man ville anta at eggene ville oppholde seg i perioden etter gyting. 
Det er vanskelig å anslå hvor eggene vil drive i perioden etter gyting, og det er derfor vanskelig å 
vurdere hvor yngelen i hovedsak vil bunnslå.» 

 
Null-alternativet vil ikke ha noen konsekvenser i forhold til dagens situasjon. 
 
Beskrivelse av tiltaket: 
Anleggsarbeidet for opparbeidelse av det nye næringsområdet medfører sprengning av ca 1,4 
millioner m3 fast fjell. Dette vil utgjøre over. 2 millioner tonn fyllmasser som skal legges ut i de 
grunneste delene av sjøen, hovedsakelig i sør og østsiden av planområdet. Det kan også bli 
aktuelt med mudring/masseutskifting hvor det påvises bløte bunnsedimenter som kan gi 
problematiske setningsforhold. 
 
Etter gjennomført anleggsperiode er det planlagt å bygge et stort landbasert oppdrettsanlegg for 
laksefisk. Anlegget skal inneholde følgende funksjoner: 
 

- Vanninntak fra sjø med pumping inn i sjøvannskar. 
- Avsalting- og renseanlegg ved hjelp av nanofiltrering sammen med biofiltrering og UV-

behandling. Vannkar med saltvann, brakkvann og ferskvann – passivt vannsystem. 
- Aktivt vannsystem mot fiskekarene, med komplett RAS-anlegg som også har biofiltrering og 

UV-behandling. 
- Renseanlegg for avfall fra oppdrettsanlegget – tørrfor transporteres til energianlegget. Av-

slammet vann returneres tilbake til vannrenseanlegget før det eventuelt gjenbrukes eller 
føres til utslipp i sjø. 

- Klekkeri, smolt- og postsmolt anlegg for årlig produksjon av ca. 10 millioner smolt. 
- Oppdrettsanlegg for slakteferdig matfisk opp til 5 kg, årlig produksjon ca. 40 000 tonn 

slakteferdig laks. 
- Flytende fartøy som ivaretar; delstrøm til anlegget, krise- og nødstrøm, purging-anlegg, 

rensing/klargjøring av fisk for slakt, utstyrslager, vedlikehold/verksted, etc. 
 
Påvirkning og konsekvens: 
I forhold til anleggsarbeidet er det spredning av partikler og forurensing fra sedimenter som 
spesielt kan gi negative konsekvenser. Blakking av sjøvann og nedslamming kan representere en 
trussel mot fisk og annet liv i sjøen. Ifølge Fiskeridirektoratets innspill er det spesielt lite ønskelig at 
skarpe, flisige eller nåleformede partikler fra nydannet bore- og sprengstøv spres i vannmassene. 
Disse kan sette seg i gjellene på fisk og skade disse, forårsake kvelning og gi sårdannelse i annet 
biologisk vev. De kan også være skadelig for andre vannlevende organismer, spesielt stedbundne. 
Nitrogenforurensing fra sprengstoff kan også være et problem i sprengte masser. 

Partikler og slamspredning fra anleggsarbeidet kan gi negative konsekvenser for fisk, og spesielt 
gytefeltet for torsk dersom det ikke gjøres tiltak for å begrense problemet. Ifølge uttalelse fra 
Havforskningsinstituttet vil dette kunne gi både midlertidige og permanente effekter på et gytefelt. 
Tiltak i selve gytetiden kan ha skremmeeffekter på voksen gytende fisk samt at løste partikler i 
vannet kan ha en negativ effekt på overlevelse hos tidlige livsstadier. Permanent endring av 
topografi, som torsken vil være avhengig av når den gyter, vil gi permanente effekter, men det er 
lite sannsynlig i dette tilfelle ettersom tiltaket ikke er direkte tilknyttet der vi finner de nygytte 
eggene. 
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Mudring og utfylling i sjø må alltid ha tillatelse etter forurensingsloven. I tillegg til krav i 
reguleringsplanen, vil det bli gjort en grundig behandling av søknaden. Nødvendige forutsetninger 
og krav for å hindre negative konsekvenser vil settes i en eventuell tillatelse. 

I forhold til driftsfasen for oppdrettsanlegget vil anlegget benytte RAS-teknologi der prosessvann 
renses og resirkuleres. Avfallsproduktene vil ikke bli ledet som utslipp til sjø, men til 
avfallsrenseanlegg for deretter å bli ledet til energianlegget som vil omdanne avfall/tørrstoff til 
bioenergi, en ressurs som vil brukes til biokraftproduksjon og eventuelt i annen 
energi/gjødsel/brensel. Oppdrettsanlegget forutsettes å få minimale utslipp av miljøgifter eller 
næringssalter tilbake til sjøen. 

Etablering av oppdrettsanlegg vil bli underlagt omfattende utredninger og dokumentasjonskrav i 
forbindelse med behandling av utslipps- og konsesjonssøknad. Godkjenning av konsesjon og 
utslipp vil sikre at sjøresipienten ikke overbelastes og gir negative konsekvenser for omgivelsene. 

Avbøtende tiltak: 
Uttalelse fra havforskningsinstituttet: 

«Havforskningsinstituttet anbefaler på generelt grunnlag at tiltak som mudring og utfylling som skal 
gjøres i nærheten av gytefelt i størst mulig grad bør gjøres utenfor gytetiden og den tiden yngelen 
bunnslår. Dette angis som regel som perioden februar til juni. Bruk av siltgarding for å hindre 
spredning a partikler i vannet vil også være et ønskelig tiltak som kan begrense skade på yngel som 
gjennom sommeren og utover høsten lever i oppvekstområder i nærheten av gytefeltene. 

For å hindre partikkelspredning og nedslamming i sjøen kan det stilles krav om spyling av massene 
før de tippes i sjøen. Slamvann må eventuelt håndteres på land. Bruk av siltgardin for å hindre 
spredning av partikler i vannet, skjerme utfyllingsområdet og holde blakket vann samlet kan også 
være aktuelt. Det viktigste tiltaket er imidlertid å begrense tidsperioden for utfyllingsarbeider til tider 
på året hvor ikke kysttorsken har gyting.»  

I reguleringsbestemmelsene er det satt krav til at det ikke foretas mudring eller utfylling i sjøen i 
gyteperioden perioden fra 1. februar til 1. juni.  

 

5.11 Infrastruktur/transport/miljøbelastning 

Kilder: 

- Norsk veidatabank-NVDB 
- Havbase.no, posisjonsdata fra AIS 

Beskrivelse av området – nå tilstand: 

Vegstandarden på fv. 723 er varierende. Enkelte strekninger er dårlig, mens det nylig er åpnet en 
strekning på 4,2 km (Ryssdalen‐Herefjorden) med helt ny veg. Denne strekningen har gitt betydelig 
bedring av framkommelighet og trafikksikkerhet.  

Trafikkmengden på fylkesveg 723 er relativt begrenset med ÅDT på ca. 660 (kilde NVDB 
/vegkart.no). 

Deler av fylkesvegen lengre fra planområdet som kan være sårbar for økt trafikk, er ved Stokksund 
oppvekstsenter og gjennom Åfjord sentrum.  
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Statens vegvesens 
registrerte ulykker 
langs hovedveg-
nettet viser en del 
spredte trafikkuhell 
og ulykker opp 
gjennom årene. Det 
er ingen ulykkes-
registreringer i 
selve planområdet.   

Området har 
begrenset 
kollektivdekning, 
med 2-3 
bussavganger på 
hverdager  

 

I forhold til skipstrafikk, så går hovedleden og mesteparten av skipstrafikken på utsiden av 
Linesøya og 
Stokkøya, mens en 
biled (Leikuleia – 
Stokksund) går 
gjennom 
Stokksundet. Bileden 
har også relativt stor 
skipstrafikk. Ut fra 
månedsregistrering 
av AIS-data er det 
anslått trafikk-
mengde på 4-8 
skipspasseringer pr 
dag. 

Bl.a. går nordgående 
hurtigrute gjennom 
Stokksundet og 
Stokken. 

Null-alternativet, ingen utbygging, vil ikke ha noen konsekvenser for infrastruktur og trafikk i 
området.  

Beskrivelse av tiltaket: 

Utbygging av oppdrettsanlegg vil, slik det pr i dag planlegges, gi 100 -125 arbeidsplasser. 
Transportbehov av slakteklar matfisk anslås til ca. 900t pr. uke og ca. 243t fôr inn til anlegget pr 
uke. 

Figur 5-13 Registrerte trafikkulykker (NVDB) 

Figur 5-14 Sporing av skipstrafikk fra AIS-data (en måned) fra havbase.no.  
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Dersom all transport går med båt (300t pr båtlast), utgjør dette ca. 3 båtlaster med matfisk og 
mindre enn 1 båtanløp med fôr pr. uke. 
Dersom all transport skal gå langs veg (50t pr lass), vil tilsvarende tall bli 18 trailere med fisk og 
4,87 trailere med fôr pr uke. Det er sannsynlig, og ønskelig, at det meste av varetransporten vil gå 
med båt. 
Det er rom for flere næringsetableringer på området. Ved anslag av 200 arbeidsplasser på 
området beregnes det 400 turer pr. arbeidsdag og ca. 260 arbeidsdager i året. Da vil en få økt ÅDT 
på fylkesvegen med 200-300. 
Tungtransport vil kunne utgjøre opp mot 20% av trafikkøkningen. 
 
Påvirkning og konsekvens: 
Ut fra dagens trafikk vil ÅDT på fylkesvegen kunne øke med opp mot 40-50%, og en vesentlig 
økning kan bli tungtrafikk. Ulykkesfrekvensen øker sannsynlig proporsjonalt med trafikkmengden, 
men det er ingenting som tilsier at dagens veg ikke har kapasitet til en slik trafikkøkning. Det vil 
fortsatt være en fylkesveg med relativt lav trafikk. 

I forhold til skipstrafikk kan antall båter i skipsleia øke med 3-4 båter pr dag. Kapasiteten på 
sjøarealene er imidlertid såpass stor at en slik økning sannsynligvis bare får små praktiske 
konsekvenser. 

Avbøtende tiltak:  

Vegnormalene stiller krav til at gang- og sykkelveg bør bygges først hvis ÅDT er over 1000 og hvis 
potensiale for gående og syklende er over 50 i et normaldøgn, eller hvis strekningen er skoleveg. 
Ingen av disse forholdene er til stede ved planområdet, men trafikksituasjonen forbi Stokksund 
oppvekstsenter og gjennom Åfjord sentrum bør overvåkes dersom det viser seg at trafikkmengden 
øker vesentlig mer enn beregnet. 

5.12 Støy, Lukt, Støv 

Kilder: 

Kart – måling av fysiske avstander i området. 

Støyutredning fra lignende anlegg, (Norconsult – Reguleringsplan Kjørsvikbugen næringsområde) 
 
Beskrivelse av området – nå tilstand 

Område er pr i dag ubebygd. Nærhet til fylkeveg, skipslei og industriområde gjør at området til en 
viss grad er eksponert for støy, lukt og støv. 

Området ligger langt fra støyømfintlig bebyggelse. Fra yttergrense av regulert industriområde er 
det ca. 300 m til nærmeste fritidsbolig på Krokholmen og ca. 300 m til nærmeste bolig som ligger 
ved Stokksundet kirke. 

Null-alternativet, videreføring av dagens situasjon, vil ikke ha noen negative konsekvenser 

Beskrivelse av tiltaket 

Anleggsfasen, hvor store mengder fjell skal sprenges ut og planeres i sjøen, vil medføre en god del 
støy og støv. Dette arbeidet vil pågå i en begrenset periode. 
 
I driftsfasen vil oppdrettsanlegget ikke være spesielt støyende. All produksjon vil foregå innendørs. 
Skips- og trailertrafikk med fôr- og fisketransport, truckkjøring på kaianlegget, ventilasjons- og 
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pumpeanlegg er mulige støykilder. Pumpe- og ventilasjonsanlegg vil være forholdsvis enkle å 
støydempe dersom det viser seg å være behov for det.  
All lagring av fôr, avfall og renseprosesser skal skje innendørs og vil ikke medføre luktplager.  

Påvirkning og konsekvens 

Sprengning, knusing og transport av masse vil medføre støv og støy som ved gitte værforhold kan 
være plagsomt for boliger og fritidsboliger i nærområdet. Avstand til nærmeste nabo er imidlertid 
såpass stor at dette sannsynlig ikke er noe vesentlig problem. Forurensningsforskriften setter også 
krav til nedfall av støv fra steinbrudd. «Utslipp av steinstøv/støv/partikler fra totalaktiviteter fra 
virksomheten skal ikke medføre at mengde nedfallsstøv overstiger 5 g/m² i løpet av 30 dager. 
Dette gjelder mineralsk andel målt ved nærmeste nabo, eller annen nabo som eventuelt blir mer 
utsatt» 

Gitt at krav i forurensingsforskriften og retningslinjene følges opp skal ikke støvproblemer gi noen 
negativ konsekvenser for omgivelsene.  

I driftsfasen er det usikkerhet om hva slags drift og prosesser som det vil kunne bli på området. 
Støyberegninger som er gjort i forbindelse med Reguleringsplan for Kjørsvikbugen næringsområde 
i Aure kommune, hvor det ligger et stort smoltanlegg, gir oss indikasjoner på mulig støynivå. Det er 
støy fra havnedrift som her er vurdert at bidrar med mest støy. Gul støysone strekker seg ca. 150 
m utover sjøen fra havneområdet. Planlagt anlegg på Brennholmen er betydelig større, men det vil 
være de samme prosessene knyttet til kaianleggene her. 

 
Figur 5-15 Støysonekart fra Kjørsvikbugen - Aure 

Avstandene mellom planlagte industriområde og nærmeste bolig/fritidsbolig ved Brennholmen er 
over 300 m og det er over 500 m mellom bolig/fritidsbolig og nærmeste planlagte haveanlegg.  

Det vurderes at avstandene da er så store at det ikke er nødvendig å gjennomføre egne 
støyberegninger for detaljreguleringsplanen på Brennholmen.  
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Avbøtende tiltak. 

Tiltak som kan bidra til å redusere støvproblemer i anleggsfase er støvavtrekk på borerigg og 
vanning, gjerne med saltvann som binder støvet. 

I forhold til støy er anbefalte støygrenser i Klima- og miljødepartementets "Retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging", T-1442:2016, gjort bindende for planområdet. Dette gjelder 
både for bygg- og anleggsperioden og grenseverdier for støy fra industri ved nærmeste 
støyømfintlige bebyggelse.  
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6 Vedlegg: 
 

- Reguleringsplankart 

- Reguleringsbestemmelser 

- Rapport fra kulturminneregistreringer 

- ROS-analyse 

- Kopi innkomne merknader 

- Diverse fagutredninger 

 

 


