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BAKGR UN N OG FORMÅL
Oppdragsgiver
Kystplan AS er engasjert av Åfjord kommune for å utarbeide områdeplanforslag for Kjer k-
holmen Brennholmen industriområde i Åfjord kommune .

Hensik t
Formålet med områdeplanforslaget er å kunne tilby flere arealer til nyetableringer og
virksomheter i vekst , med behov for relativt store arealer. Man ønsker samtidig å le gge til
rette for utvidelser av industriområdet på Kjerkholmen ved å innlemme Brennholmen i
områdeplanen til fremtidig behov .

Beskrivelse av planområdet
Planområdet består av 2 øyer – Kjerkholmen og Brennholmen. De er i utgangspunktet
svært forskjellig.

Kjerkholmen er relativt flat og har fra tidligere tider væ rt bosatt fordi den er lett tilgje ng e-
lig fra sjøsiden og fordi de samtidig er p lassert i skipsleia.
Det er godt registrerte og ivaretatte spor fra tidligere virksomheter nord på øya –
Fv. 723 mellom kommunesenteret og Stokkøy deler Kjerkholmen i 2 på langs, er brohode
for St okksundbrua.
Den dele n som ligger mot øst er i dag i bruk som industriområde i. h.h.t. eksisterende r e-
guleringsplan. På den vestre siden av fylkesveien ligger det gamle ferjeleiet til Stokkøy.
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Brennholmen er ganske kupert og er på det høyeste 37 m.o.h. 

Mot nord, skipsleia og Stokkøy tettsted som har sikten mot Brennholmen, fremstår øya 

svært bratt og utilgjengelig fra sjøen og opp til de høyeste punktet.  

Øya er utilgjengelig fra ca. 2 / 3 av sjøsidene, men mot sør ligger det en liten strandlinje. 

Brennholmen har ikke vært bebodd, men det er et fritidshus som står på leid areal der i 

dag. 

 

 
 

Dagens bruk av planområdet 
Kjerkholmen brukes i tråd med eksisterende reguleringsplan til industriområde og litt 

friluftsaktiviteter nord på øya.  Brennholmen brukes kun til fritid for 1 familie.  Den er ikke 

utformet slik at den naturlig er tilgjengelig for allmenne friluftsaktiviteter.  

 

Forutsetninger 

Forholdet til kommuneplanens arealdel 
Områdeplanen er i tråd med kommuneplanens arealdel.   

Kommuneplanen gjelder fra 2009 til 2020 og ble vedtatt 24.03.2010  

 

 
 

Planprogrammet 
Planprogrammet som ble vedtatt 27.02.2014 i Åfjord kommunestyre består av 12 utred-

ninger.  Innholdet i utredningene er revidert slik at alle kommentarer fra sektormyndighe-

ter i høringsrunden er ivaretatt.   
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Endring av planforutsetninger 
Det er i planprosessen skjedd en endring i behovet for detaljering i planen.  Man ønsker 

en høy detaljering på Kjerkholmen, men en vesentlig lavere detaljering på Brennholmen, 

 

Dette har som praktisk konsekvens at noen av utredningene som er vedtatt bare vil gjen-

nomføres for Kjerkholmen. 

Vi har sikret gjennomføring av utredningene for Brennholmen i krav om reguleringsplan fo 

området.  

 

Kartgrunnlag 
Kartgrunnlaget er levert av Åfjord kommune og sosi filen er versjon 4.0 og datert 2009.  
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FORMÅLSOMRÅDER 
 

 

 

Energianlegg (1510) 
Planen inneholder områder som er etablert og planlagte nye areal. 

 

Avløpsanlegg (1542) 
Planen inneholder områder som er etablert og planlagte nye areal. 

 

Industri / Lager (1826) 
Industriområdet er allerede godt etablert i h.h.t eksisterende reguleringsplan med virk-

somheter som er relativt krevende i plass og utfordrende på miljøsiden. 

Områdene IL 03 og er noe redusert i forhold til eksisterende plan mot nord på Kjerkhol-

men fordi man har valgt å prioritere friområdet. 

Man ønsker å fortsatt være et godt tilbud til miljøutfordrende virksomheter, derfor er 

overordnede miljøkrav etablert i bestemmelsene i.h.h.t. anbefalinger i utredningene – 5.7 

Utslipp til vann og grunn - 5.9 Transport og miljøbelastning – 5.11 støy og lukt og 5.12 

Forurensning i grunnen og lukt.  

Formålet gir mulighet for å etablere industri og lager med tilhørende fasiliteter som kon-

torlokaler etc.  Områdene er gitt høy utnyttelsesgrad maks 80 % BYA, fordi arealene skal 

være fleksible for virksomhetens behov for bebyggelse på eiendommene.  

 

Fylkesveien 723 gjennom området er tilførselsvei til en av kommunens satsningsområder 

for turisme som næringsvirksomhet.  For at industriområdet skal fremstå på best mulig 

måte for gjennomgangstrafikken bør vegetasjonsskjermene mot restareal mot Fv. 723 

prioriteres.   

 

For å sikre området for havnivåstigning er planert høyde på nye bygg satt til minimum 3.5 

m.o.h. og for å sikre fleksibiliteten, er det ikke satt noe krav om maks byggehøyde. 

 

Virksomhetsområdene kan være et risikoområde for ukjente, derfor bør områdene skjer-

mes mot uønsket ferdsel.  Det satt krav om vurdering og etablering av sikringsgjerder ved 

nye tiltak. 

 

Bebyggelse og arealformål kombinert med andre angitte hovedformål. 

(1900) 
Formålet dekker både land- og sjøarealet på Brennholmen.  Arealet er tenkt å fungere 

som en mulighet for utvidelse for industriformål på sikt.   

Derfor er det sikret i bestemmelsene at formål i reguleringsplanen ikke kan benyttes til 

fritid- eller boligbebyggelse.  

Pr. i dag er det ikke til noen konkrete behov, og ukjent bruk gjør det vanskelig å gjennom-

føre flere av utredningene fra det vedtatte planprogrammet.  

 

Utredningene fra planprogrammet som ikke er gjennomført er: 
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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 For-

urensing i grunnen og lukt. 

 

Det er derfor valgt at det for Brennholmen må utarbeides en reguleringsplan, hvor de res-

terende utredninger fra planprogrammet må gjennomføres. 

 

Kjørevei (2011) 
Hovedveien Fv. 723 igjennom området er minimum 6,5 meter bred. 

Kjøreveiene innenfor området er planlagt til 5 meters bredde og rundkjøringene / snu-

plasser planlagt i h.h.t. vegnormalens håndbok 017 tabell C41 A –VT slik at det skal være 

tilgjengelig for maskiner og transportmidler i det største sjiktet og at veinettet ikke skal 

begrenser virksomhetene innenfor området. 

 

Gang- / sykkelveg (2015) 
Det er i dag etablert en gang og sykkelvei langs deler av Fv. 723, fra Kjerkholmen og over 

Stokksundbroen. 

Det er planlagt fullføring av denne sykkelveien langs Fv. 723 mot Stoksund  

 

Annen veggrunn – Tekniske anlegg (2018) 
Formålet er brukt på trafikkarealet som ligger i forbindelse med havna H01. 

Det er tenkt brukt til nødvendige tekniske anlegg og til omlastning og midlertidig lagrings-

areal i den forbindelse.  Arealet kan også brukes til midlertidig parkering – også for bru-

kere av Brennholmen. 

Formålet er trukket helt frem til arealet IL04 for å sikre tilgjengeligheten.  Dette området 

er pr. i dag ikke disponert, 

 

Annen veggrunn – grøntareal (2019) 
Grøntareal på begge sider av vei der det ikke løper fortau. 

Av estetiske grunner skal de tildekkes og beplantes med stedegen vegetasjon. 

 

H - Havn (2040) 
Det er 3 havneområder innenfor områdeplanen.   

 

Arealene er rent kai areal og det kan derfor ikke tillates tiltak som ikke har funksjoner 

knyttet til laste og lossevirksomhet. 

 

H 01 er privat. Området er en viktig del av kjernevirksomheten til bedriften og disponeres 

derfor etter behov. 

 

H 02 er offentlig.  Det er det gamle ferjeleiet som er planlagt utvidet og tilpasset behovet 

til den virksomheten som ønsker å etablere seg der for en periode.   

Gjenbruken av havna H 01 skaper en ressurs som gir større muligheter for å tiltrekke seg 

nye virksomheter i ettertid. 

 

H-03 er en fremtidig planlagt allmennkai, basert på oppgradering / påbygg av eksisteren-

de kai. 
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HL - Havnelager (2043) 
Bruken av havnelagerområdene skal være fleksibel og kunne tilpasses virksomhetenes 

behov.  

Derfor ønsker man reversible bygg, for å sikre mulig ombruk over tid. Det er i bestemmel-

sene gitt begrensninger for type bebyggelse og høyder. 

I tillegg har man har gitt en relativt lav utnyttelsesgrad – 30 % BYA - for å sikre tilgjenge-

ligheten til kaifront. 

 

HL 01 – er privat område som er en viktig del av kjernevirksomheten til bedriften og dis-

poneres derfor etter behov. Det er gitt tillatelse til å bygge kaifront innenfor området 

 

HL 02 - offentlig havnelager. Innenfor dette området er det gitt tillatelse til å bygge kai-

front fordi en ønsker å kunne tilby virksomheter i hele kommunen en laste og losseområ-

de. 

 

HL-03 – Offentlig havnelager. Innenfor dette området er det mulig å etablere kaifront og 

etablere mindre servicebygg. Planlagte tiltak, type virksomhet og bruk av området gene-

relt, må sees i sammenheng med gjeldende sikkerhetssone rundt Stokkøybrua. 

 

For alle havnelagerområdene ønsker man å minimalisere miljøbelastningene slik at anbe-

falinger i utredningene – 5.7 Utslipp til vann og grunn - 5.9 Transport og miljøbelastning – 

5.11 støy og lukt og 5.12 Forurensning i grunnen og lukt ligger til grunn 

 

R – Rasteplass (2081) 
Rasteplassen eksisterer i dag og inkluderer parkeringsareal til bruk for friområdet. 

 

NO - Naturområdet (3020) 
Arealet ligger langs Fv. 723 og er ikke attraktivt for ferdsel fordi terrenget er utilgjengelig. 

Det gis ikke muligheter for hverken endringer eller reversible installasjoner innenfor om-

rådene, fordi det er viktig at det fremstår som «urørt»  

Eventuelle sårkanter i forbindelse med etablering av gang- og sykkelveg skal tildekkes og 

beplantes med stedegen vegetasjon. 

 

TV – Turveg – (3031) 
Den gamle veien fra parkeringsplassen og ned til det gamle kaiområdet er fortsatt kjøre-

veg, og kan brukes som turveg. Fordi man planlegger for muligheter til HC tilpasset fiske-

plass i friområdet, gis det tillatelse til bilkjøring med spesiell tillatelse -  inkludert HC.  

 

TV 01 Turvegen er regulert med en bredde og stigning, fra kaiområdet, via vestsiden og 

opp til eksiterende parkeringsplass for universell utforming. 

Ved å fullføre gang- og sykkelstien fra Refsnes vil den foreslåtte turvegen også kunne 

fungere godt som et mål og en sløyfe fra både fastlandssiden og fra øy siden 

 

FO - Friområde (3040) 
Friområdet i nord er utvidet mot sør i forhold til eksisterende reguleringsplan.  Målet er å 

gjøre området mer tilgjengelig og mer attraktivt for bruk. 

Det legges til rette for flere elementer i tillegg til eksisterende rasteplass og informasjons-

tavler og det er lagt til rette for universell utforming. 
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Det er i bestemmelsene lagt til rette for at det i området kan etableres gapahuker, bål-

plasser og andre reversible fasiliteter utenfor hensynsonene. 

Området har kvaliteter, som fantastisk utsikt, kulturminner fra både fjern og nær fortid 

som gjør området spesielt og det har sol «hele døgnet», når solen er tilstede. 

 

  
 

 

 

 

 
 

Det er mulig å etablere gode fiskeplasser med universell utforming innenfor dette formå-

let.  Men for å få det til på en god måte, må det også være tillatt å gjøre nødvendige tiltak 

i det nære sjøområdet.  Alle tilrettelagte tiltak i området må omsøkes. 

 

V - Vegetasjonsskjerm (3060) 
Bakgrunnen for at det er regulert en 8 meter bred vegetasjonsskjerm langs Fv. 723 er at 

man ønsker en heving av det visuelle inntrykket når man krysser Kjerkholmen til fots, 

sykkel eller bil.   Med vegskulder så er avstanden sammenfallende med kravet om 15 

meter byggegrense mot FV. 723 

Man ønsker at området generelt etableres med jordvoll og frodige stedegen beplantning.   
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Merk at i frisiktsoner tillates ingen jordvoll eller vegetasjon. 

 

Det vi ønsker å oppnå en hyggeligere gjennomkjøring til øyriket utenfor, både for fast,- og 

fritidsbeboere.  Det satses på turistnæring, så etablering av vegetasjonsskjermer kan 

være et lite bidrag.   

På bildene under ser man behovet for vegetasjonsskjerm. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

HO - Havneområdet i sjø (6220) 
Områdene er knyttet til havn og havnelager og skal ivareta behovene for de virksomhete-

ne som har tilknytning til disse arealene. 

 

o_HO 01 og o_HO 03 er arealer som skal sikres for fri ferdsel for båttrafikk inn og ut til 

offentlige kaiområder for lasting og lossing. 

 

HO 02 og HO 04 er arealer som er knyttet til private områder og derfor trenger en viss 

fleksibilitet for å bruke arealet.  Derfor er det ønsket at det innenfor disse områdene kan 

etableres faste fortøyningspunkter i området etter en omsøkt plan for tiltakene. 

 

NOsv – Naturområde i sjø og vassdrag (6610) 

Man ønsker at området skal forbli «urørt» så det er ikke gitt noen åpning for hverken faste 

eller reversible installasjoner i sjøområdet.  

 

FOsv – Friluftsområde i sjø og vassdrag (6710) 

Man ønsker at området skal brukes til fritidsaktiviteter – så det er gitt åpning for reversib-

le installasjoner knyttet til fritidsaktiviteter i sjøområdet.  

 

H140 - Frisiktsone (140) 
For at beplantning ikke skal hemme sikt ved avkjørsler til Fv. 723 – er det ikke tillatt å 

beplante området innenfor frisiktsonen.  

Vi har beregnet en sone som starter 10 m fra senterlinje vei og ut til øyepunkt. 

 

H190-  Sikkerhetssone (190) 
Fordi det fra trafikken over broen kan falle gjenstander over brorekkverk og ned på om-

rådet som så er det beregnet en sikkerhetssone 20 meter på hver side fra senterlinjen. 
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Det tillates derfor ikke å etableres installasjoner som kan forårsaker at personer opphol-

der seg i dette arealet over tid. 

 

H570 - Bevaring kulturmiljø (570) 
Her ligger det en middelalderkirkegård hvor en ikke ønsker å belaste arealet unødig.  Der-

for tillates det ikke å etablere installasjoner for å fremme fritidsaktiviteter i dette områ-

det. 

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

Universell utforming 
Veier, og turstier er planlagt med en stigning som så langt som mulig tilfredsstiller univer-

sell utforming.  I bestemmelsene er det sikret at utearealet til etablererne i området også 

ivaretar dette.   

 

Barn og unge 
Det er i planen lagt til rette for at de i friområdet kan etableres fasiliteter som gjør det 

mer attraktivt også for barn og unge med fiskeplasser, gapahuker, bålplasser etc. 

Turvegen kan fungere som treningsløype. 

Men en viktig forutsetning er at gående, syklende, barn og unge kan nå området på en 

trygg måte.  Derfor er det planlagt gang og sykkelveg langs FV. 723 hvor det i dag ikke er 

etablert. 

 

Utredninger 
Oversikt over gjennomførte utredninger - Se vedlegg for utredninger og bakgrunnsmate-

rialet. 

 

5.1 Lokaliseringskriterier og type næringsvirksomhet (Kjerkholmen / Brennholmen) 

 

FOKUS: 

Lokaliseringskriterier omhandler hvilke kriterier som skal legges til grunn for at 

industriområde ligger på det valgte området. 

Videre hvilke type næring er ønskelig og ikke ønskelig 

 

TILTAK: 

Lokaliseringskriterier er beskrevet i utredningen og de viktigste er plassering og både 

historisk og dagens bruk av arealene. 

 

Hovedgrep i planen 

 Lagt til rette for Industri og lagerformål 
 Lagt til rette for kaifront ved havnelager HL02 
 Lagt til rette for reservehavn med kaifront ved havnelager HL03 
 Lagt til rette for utvidelse av havn H02  
 Lagt til rette for utvidelse av industriområdet på Brennholmen 
 Lagt til rette for bruk av arealene nord på Kjerkholmen for allmennheten. 
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5.2 Geoteknisk.  (Kjerkholmen) 

 

FOKUS: 

Temaet omfatter hvilke område i sjø og på land som geologien vil kunne påvirke begrens-

ninger eller muligheter for eksisterende og fremtidige virksomheter 

 

TILTAK: 

Reguleringsplanen ivaretar den nye kaias prosjekterte behov.  

 

VEDLEGG 1  

Rapport fra Multiconsult 

416759 Prosjektering av Kjerkholmen kai 

 

VEDLEGG 2 

Grunnundersøkelser Rv. 723 Kjerkholmen Fergeleie 

 

5.3 Landskapsbilde.  (Kjerkholmen) 

 

FOKUS: 
Temaet landskap omhandler estetiske verdier i landskapet, den visuelle opplevelsen, og 
hvordan landskapsbildet blir endret som følge av tiltaket. 
 

TILTAK: 

Ingen spesifikke tiltak i planen 

 

5.4 Nærmiljø og friluftsliv.  (Kjerkholmen) 

 

FOKUS: 

Hvordan blir virkningene for de tilgrensende nærområder. 

 

TILTAK: 

Inntegnet gang og sykkelvei fra Refsnes og til Kjerkholmen. 

Veg fra parkeringsplass og ned til kaiområdet i øst beholdes. 

Det etableres en ny gang og sykkelsti fra østsiden og til vestsiden og opp til parkerings-

plass på vestsiden – slik at det blir en rundløype.  

Gang- og sykkelstien skal ha universell utforming  

Det gis tilgang til å bygge reversible små byggkonstruksjoner i området utenom hensyns- 

og sikkerhetssoner. 

Industrivirksomhetene på øya her plikt til å sikre sine områder for uønsket ferdsel 

 

5.5 Naturmiljø/biologisk mangfold.  (Kjerkholmen / Brennholmen) 

 

FOKUS: 

Tema naturmiljø omfatter naturgrunnlaget, naturtyper og det biologiske mangfoldet knyttet 
til de enkelte naturtypene. 
Dette gjelder både sjø og landarealer. 
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TILTAK: 

Man kan la være å utnytte den sørligste delen (stranden og lokaliteten – se kart i utred-

ningen) av Brennholmen for å sikre lokaliteten. For å sikre naturtypen er det viktig å 

spare en del berg ifra nordvest til nordøst og alt sør for lokaliteten for å fortsatt ha god 

skjerming mot vær og vind. Tiltaket skal vurderes ved gjennomføring av reguleringsplan 

for Brennholmen. 

 

VEDLEGG 1: 

Rapport naturregistreringer Kjerkholmen og Brennholmen 

Kystplan as 

 

5.6 Kulturmiljø og kulturminner.  (Kjerkholmen / Brennholmen) 

 

FOKUS: 

Dokumentasjon for kulturmiljø og kulturminner. Både i sjø og på land 
 

TILTAK: 

Land: 

Hvis området skal brukes til industriformål i fremtiden, skal STFK fremme en dispensa-

sjonssøknad for tiltakshaver.  Dette skjer igjennom reguleringsplans prosessen for 

Brennholmen (vedlegg 1) 

Sjø: 

Området mellom holmene og sør for Brennholmen er regulert slik at det kan vurderes tatt 

i bruk til utfylling etc.  

Marinarkeologiske undersøkelser må vurderes gjennomført i reguleringsplans prosessen 

til Brennholmen 

 

VEDLEGG 1 

Brev fra STKF – 20.05.2014 

 

VEDLEGG 2 

Brev fra NTNU – Vitenskapsmuseet 27.05.2014 

5.7 Utslipp til vann og grunn (Kjerkholmen) 

 

FOKUS: 

Det er behov for å avdekke sannsynlighet/risiko for påvirkninger fra fremtidig virksomheter 
til resipient. Oversikt over eksisterende utslipp 
 

TILTAK: 

Ingen kjente risikokilder ut ifra dagens bruk. 

Ved etablering av ny virksomhet skal risikoen vurdere i forbindelse med søknad om tiltak. 

 

5.8 Infrastruktur (Kjerkholmen) 

 

FOKUS: 

Adkomsten til planområdet vurderes.  Forhold til kurvatur, siktforhold, gående og syklende 
 

TILTAK: 
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Det er i planen regulert inn en gang- og sykkelveg fra reguleringsgrensen til dit den møter 

den allerede eksisterende gang- og sykkelveien som går videre til broen. 

 

5.9 Transport/miljøbelastning. (Kjerkholmen) 

 

FOKUS: 
Transport av råstoff og trafikal miljøbelastning 
 

TILTAK: 

Ingen spesifikke tiltak i planen 

 

5.10 Risiko og sårbarhetsanalyse.  (Kjerkholmen / Brennholmen) 

 

FOKUS: 

Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse av planområdet 
 

TILTAK: 

Tiltakene er beskrevet under punktet Ros analyse i beskrivelsen 

Dokumentert gjennomføring  

VEDLEGG 1 – Risiko og sårbarhetsanalyse 

 

5.11 Støy og Lukt.  (Kjerkholmen) 

 

FOKUS: 

Støy,  forurensning og lukt for nærmiljøet.  Både i anlegg og driftsfase 
 

TILTAK: 

Støyrelatert virksomhet bør følge veileder T-1441/2012 

 

5.12 Forurensing i grunnen og lukt.  (Kjerkholmen) 

 

FOKUS: 

Fare for Forurensning i grunnen og om luktgenererende virksomheter.  
TILTAK: 

Ingen spesifikke tiltak i planen. 

 

Naturmangfoldsloven 
Ved gjennomgang av baser fant en noen registreringer for området.   

Men man har ønsket å ivareta den stedegne vegetasjonen, og derfor lagt inn krav om 

dette i forbindelse med nyetablerte vegetasjonsskjermer og nyetablerte grøntareal. 
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Risikosjekk – Gislink 

Det er ikke funnet skredfare, men området ligger under flomfare 

 

 
 

Plansjekk - GIS link 

Det er funnet 2 stk. kulturminner, og noen naturforekomster. Disse er ivaretatt i Utred-

ningene 5.5 Naturmiljø/biologisk mangfold- for Kjerkholmen / Brennholmen og 5.6 Kul-

turmiljø og kulturminner for Kjerkholmen / Brennholmen 
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Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Dokumentasjonen på analysen finnes under punktet 5.10 Risiko- og sårbarhetsanalyse – 

i utredningsmateriellet   

 

Punkt 9 – sårbar flora (rød) 

Det er registrert mulig sårbar flora i området – 

 

TILTAK 

Det er i forbindelse med utredningene gjennomført en naturregistrering i området. 

Se utredning 5.5 Naturmiljø/biologisk mangfold Kjerkholmen / Brennholmen 

 

Punkt 13 – Havstigning / stormflo (gul) 

Det er registrert at området ligger i fareområdet – men man betrakter området mellom 

øyene som et mulig risikoområde. 

 

TILTAK: 

Område er lagt til Brennholmen med et lavt detaljeringsnivå – og må utredes i forbindel-

se med regulering av Brennholmen. 

Det er satt en minimums kotehøyde på 3,5 m.o.h. på planlagt terreng 

 

Punkt 14 – Fornminner kulturminner (rød) 

Det er gjennomført ny feltregistrering i området, men det ble ikke gjort nye funn utover de 

2 som er registrert.  Se utredning 5.6 Kulturmiljø og kulturminner Kjerkholmen / Brenn-

holmen. 

 

Det opplyses at det skal finne et skipsvrak i nærheten. 

 

TILTAK: 

Fornminne på Brennholmen må det søkes og sikre i forbindelse med reguleringsarbeidet 

på Brennholmen. 

Skipsvraket vil bli vurdert undersøkt om det skal skje tiltak i sjøen som kan påvirke vra-

ket. 

Punkt 15 – Veg, bru kollektivtransport – (gul) 

Det er naturlig å regne med øket trafikkmengde på grunn av planens tilrettelegging for 

industri.  Det er derfor tatt inn egen utredning – 5.9 Trafikk og miljøbelastninger. 

 

TILTAK: 

Vi har lag inn i planen fullføring av gang og sykkelvegen langs Fv. 723.   

 

Punkt 16 - Havn kaianlegg (gul) 

Det er 2 havneområder og 1 planlagt kaianlegg innenfor planområdet.  Det ene er i drift 

og det andre som er det nedlagte gamle ferjeleiet - er prosjektert for å tilfredsstille beho-

vene til ny virksomhet i området. 

 

TILTAK: 

Det er i planen lagt til rette for prosjektert havn, så det vil medføre endring av eksiste-

rende ferjeleie. 
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Punkt 21 – Kraftforsyning – (grønn) 

Det vil naturlig bli et økt behov for kraft. 

 

TILTAK: 

Det er lagt til rette i planen for areal til tekniske anlegg på annen veggrunn. 

 

Punkt 22 – Vannforsyning – (grønn) 

Det vil naturlig bli et økt behov for vann. 

 

TILTAK: 

Det er lagt til rette i planen for areal til tekniske anlegg på annen veggrunn. 

 

 

Punkt 26 Permanent forurensning (rød) 

Man ser det som sannsynlig at det kan i området til virksomhetene oppstå permanent 

forurensning. 

 

TILTAK: 

Det er i utredningen 5.7 Utslipp til vann og grunn – ikke funnet noen kjente utslipp. 

 

Punkt 27 Støv støy industri (rød) 

Man ser det som sannsynlig at det kan i området til virksomhetene oppstå støv og støy-

forurensning  

 

TILTAK: 

Det er i utredningen 5.11 støy og lukt - bli registrert og vurdert risiko.   

 

Punkt 28 Støv støy trafikk (gul) og Punkt 36 Støv støy trafikk (rød) 

 

Man ser det som sannsynlig at det kan i området støv og støyforurensning på grunn av 

trafikkøkning. 

 

TILTAK: 

Det er i utredningen 5.9 Transport og miljøbelastning - bli registrert og vurdert risiko.   

 

 

Punkt 30 Forurens grunn (gul) 

Man ser det som sannsynlig at det kan i området til virksomhetene oppstå forurenset 

grunn 

 

TILTAK: 

Det er i utredningen 5.12 Forurensning i grunnen og lukt. - bli registrert og vurdert risiko.   

 

Punkt 33 Avfallsbehandling (rød) 

Det er kjent at noen virksomheter håndtere relativt store mengder både ordinært og spe-

sialavfall.  Dette ivaretas etter dagens lovverk. Nye virksomheter vil det bli satt krav til 

dokumentasjon av behandlingsmåte og vist areal før tiltak kan godkjennes. 
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TILTAK: 

Det er nedfelt i punkt 1.1.1 – og 1.1.2 – i bestemmelsene  

 

Punkt 41 – Vær og føreforhold begrenser tilgjengelighet – (grønn) 

Det kan ved verstefall tenkning oppstå at passasjen over til Kjerkholmen må stenges på 

grunn av stormflo.   

 

TILTAK  

Ingen tiltak 

 

Punkt 43 Ulykker md gående syklende. 

Et stykke langs Fv. 723 har ikke gang og sykkelveg. 

 

TILTAK: 

Det er i planen lagt inn en separert gang- og sykkelvei der det ikke er etablert. 

 

 

Punkt 47 – Fallfare ved naturlige terrengformasjoner samt gruver sjakter ol. (rød) 

Det vil, spesielt på Brennholmen på grunn av øyas utforming være behov for sikringstil-

tak, men det gjelder også Kjerkholmen.   

 

TILTAK  

Man stiller krav om dokumenterte risikovurdering og vist på situasjonsplanen hvor sik-

ringstiltak skal gjennomføres. 

Det er nedfelt i punkt 1.1.1 – og 1.1.2 – i bestemmelsene  
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PLANPROSESSEN 
 

Oppstart 
Områdeplanen startet med utarbeidelse av et planprogram som ble vedtatt den 

27.02.2014 i Åfjord kommunestyre. 

Det ble gjennomført oppstartsmøte med Åfjord kommune den 09.04.2014 og av praktis-

ke årsaker ble deler av møtet gjennomført med en av de virksomhetene som ønsker til-

passet areal på Kjerkholmen.  (Sarepta) 

 

Kunngjøring og medvirkning 
Oppstart av reguleringsplanarbeidet ble annonsert i Fosna Folket den 06.05.2014 med 

frist for innspill den 23.05.2014. 

Det ble samtidig lagt ut mer informasjon og materialet på Åfjord kommunes og Kystplan 

as sine hjemmesider slik det sto i annonsen. 

Den 29.04.2014 ble sektormyndigheter, naboer og andre interessenter tilskrevet og gitt 

samme frist for innspill 23.05.2014 

I tillegg har alle virksomheter og grunneiere på Kjerkholmen og  

Brennholmen fått tilbud om et eget møte med Kystplan as.   Det er gjennomført 1 møte 

med 1 virksomhet på Kjerkholmen og 1 møte med 2 representanter for grunneierne på 

Brennholmen. 

 

Innkomne merknader fra sektormyndighetene 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
Fylkesmannen ble tilskrevet med brev datert 29.04 2014 og svarte med brev datert 

23.05.2014 

 

Fylkesmannen hadde ingen kommentarer utover å minne om merknadene fylkesmannen 

hadde til planprogrammet og at de problemstillingene er ivaretatt i de gjennomførte ut-

redningene. 

 

Se enkle kommentarer til de enkelte utredninger under eget punkt.   

Utredningene er eget vedlegg  

 

Kystverket 
Kystverket ble tilskrevet med brev datert 29.04 2014 og svarte med brev datert 

27.05.2014. 

Kystverket hadde ingen kommentarer så langt i prosessen, men de minnet om at de øns-

ket å stå på høringslisten. 

 

Kystverket vil få planforslaget tilsendt til høring etter 1. gangs behandling. 
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Sør-Trøndelag fylkeskommune 
STFK ble tilskrevet med brev datert 29.04 2014 og svarte med brev datert 20.05.2014. 

De har ingen kommentarer utover at de ønsker en feltregistrering av automatisk fredete 

kulturminner på Brennholmen 

 

Feltregistreringen er gjennomført og det ble ikke funnet ytterligere fredete kulturminner 

enn de 2 som allerede er registrert. 

 

Ivaretakelse av disse kulturminnene er ivaretatt i bestemmelsene ved krav om regule-

ringsplan for Brennholmen før tiltak kan igangsettes. 

 

NTNU - Vitenskapsmuseet 
NTNU ble tilskrevet med brev datert 29.04 2014 og svarte med brev datert 27.05.2014 

De har ingen kommentarer på dette tidspunkt, men åpner for at de vil vurdere situasjo-

nen på nytt når planen blir sendt ut på høring etter første gangs behandling. 

 

NTNU Vitenskapsmuseet vil få planforslaget tilsendt til høring etter 1. gangs behandling. 

 

Statens vegvesen 
SVV ble tilskrevet med brev datert 29.04 2014 og har ikke svart 

 

Rissa Kraftlag 
RK gav innspill på bakgrunn av annonse i Fosna Folket og svarte med mail datert 

07.05.2014. 

De ønsker å få avsatt areal i planen til fremføring fibernett – eller generelt denne type 

infrastruktur. 

 

De ble tilskrevet og fikk mulighet for å komme med konkrete tilbakemeldinger om beho-

vet. 

 

Innkomne merknader fra naboer og andre interessenter 
Naboer og andre interessenter ble tilskrevet med brev datert 29.04 2014 og ingen svarte 

skriftlig på denne henvendelsen. 

 

Representanter for grunneierne på Brennholmen 
De ble gitt et tilbud på telefon om et møte med Kystplan as. 

Dette møtet ble avholdt på Brekstad i Kystplan as sine arealer – den 03.06.2014. 

Det er skrevet eget notat fra møtet. 

 

Grunneierne ønsket at det i denne planprosessen skulle gjennomføres marinarkeologiske 

og geotekniske undersøkelser i området på sørsiden av Brennholmen. 

 

Det er ikke gjennomført. 

Bruken og behovene på Brennholmen er ikke definert.  Men det er lagt inn i utredninge-

ne som må gjennomføres i forbindelse med reguleringsplanarbeidet på Brennholmen.  

Det er i bestemmelsene satt krav om reguleringsplan før tiltak kan iverksettes. 
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De påpekte at området som helhet bør utstyres med sikringsgjerder for å beskytte all-

mennheten fra å uforvarende «forville» seg inn i risikoområder. 

 

Det er i planens bestemmelser for alle industriområdene stilt krav om å risiko vurdere 

behovet og vise i situasjonsplanen hvor det er planlagt sikringsgjerder.  

 

GH Maskin og maskinservice AS på Kjerkholmen 
Alle virksomheter og grunneiere på Kjerkholmen fikk i brev datert 09.05.2014 tilbud om 

et møte med Kystplan as på Brekstad 

 

Det var kun 1 av virksomhetene som bad om et slikt møte og de hadde behov for at mø-

tet skulle gjennomføres i Deres lokaler på Kjerkholmen. Dette møtet ble gjennomført den 

06.06.2014 

Det er skrevet eget notat fra møtet. 

 

De ønsket endring av en del av leiearealet fra trafikkareal / havn, til industriformål.  

 

Området er endret til havnelager, dette er et bedre formål til å dekke bedriften behov enn 

dagens formål. Men det er viktigste er å sikre arealet rundt havna slik at fleksibiliteten 

for bruk av havneområdet ikke forringes. 

 

De ønsket snuplassen flyttet slik at arealet mellom kommunens eiendommer kun skilles 

av vegen. 

 

Snuhammeren er lagt til kommunens areal.  Plasseringen vil ikke hindre felles bruk av 

kommunens areal på begge sider av veien. 


