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1  Sammendrag 
      
Kvidul planlegger å bygge et lukket landbasert oppdrettsanlegg for laks på Brennholmen i Åfjord kommune. Vi har inngått 
avtale med AquaMaof for å levere RAS teknologi og systemer for å sikre den beste fiskevelferden ved produksjon av fisk. 
Detaljert reguleringsplan for området ble godkjent av Åfjord kommunestyre i møte 18. juni 2020.   
 

1.1 Biomasse – omsøker en MTB på 13000t  
Kvidul AS søker nå om konsesjon for nyetablering av et landbasert anlegg for oppdrett av laks på Brennholmen i Åfjord 
kommune. Søknaden gjelder en årsproduksjon av 20 000t slakteklar matfisk på ca. 5 kg, og en årsproduksjon av 10 mill. smolt 
fra egg til opptil 560g. Kvidul AS omsøker en MTB på 13000t for matfiskanlegget. 
 

1.2 Grønn Verdikjede 
Kvidul skal være en nyskapende og innovativ fiskeoppdretter og skal utvikle systemer og metoder som gir sikker og bærekraftig 
produksjon. Vår «GRØNNE VERDIKJEDE» har en klart definert målsetting om nullutslipp – det som slippes i sjø skal ha 
vannkvalitet som er minst like god som inntaksvannet.  

 Illustrasjon 1 - 1: Grønn verdikjede: Inntak sjøvann → vannrensing/avsalting → RAS behandling i produksjon → Rensing av avfall og slam 

 

1.3 Plan 
Brennholmen gnr. 106 / bnr. 109 eies i dag av Åfjord kommune. Kvidul AS har inngått avtale om kjøp av eiendommen, med 
overtagelse når alle offentlige tillatelser er på plass. Avtalen ble godkjent i møte i Åfjord kommunestyre 18.06.2020. 

Illustrasjon 1.3 - 1: Lokalisering av utbyggingsområde med bygningsmasse
                      

Anlegget skal etableres innenfor definert planareal og utbyggingen deles opp i 2 faser, der ferdig anlegg vil gi produksjonskapasitet 
som nevnt i andre avsnitt ovenfor.  
 

Fase 1: Bygging av deler av anlegget på fast fjellgrunn etter boring & utsprengning av areal på holmen der massene fylles ut i 
sjø på sør/øst siden av holmen. Bygg i første fase:  

• Matfisk modul (PSG), med årlig produksjonskapasitet på 10,000t matfisk på ca. 5 kg 

• Smolt modul (HN) med årlig produksjonskapasitet på 10 mill. smolt fra 0 – 560g.  

• Denitrifiseringsmoduler (DNS) for begge overnevnte moduler 
 
Fase 2: Iverksettes så snart utfylt masse i sjø har stabilisert seg og arealet er godkjent for videre utbygging. Bygg i andre fase: 

• Matfisk modul (PSG), med årlig produksjonskapasitet på 10,000t matfisk på ca. 5 kg med denitrifikasjons-modul. 
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1.4 Forretningsmodell 
Kvidul’s forretningsmodell er å benytte den beste teknologien og anskaffe det beste konseptet som er utviklet og gjennom-
testet i produksjon. Vi skal utvikle systemer og metoder som gir sikker og bærekraftig produksjon. Vi skal være ansvarlige og 
utvikle prosesser som gir den beste fiskevelferd. Vi skal være involvert i utvikling av fornybar energi – vårt avfall skal omdannes 
til energi - vi skal sikre kontinuerlig forbedring av våre utslipp. 
 
1.5 Kvalitet 
Etablering, innføring og bruk av Kvidul ledelsessystem for 
kvalitet (KLS), basert på krav i ISO 9001:2015, andre ISO-
standarder, Norske standarder, forskrifter og lover, er en 
av Kvidul’s strategiske beslutninger som vil hjelpe oss å 
forbedre vår samlede prestasjon og sørge for et solid 
grunnlag for å sikre bærekraftig utvikling.  
Følgende fordeler skal oppnås ved å benytte KLS 
• evne til å levere produkter og tjenester som oppfyller 

kundenes krav og krav i lover og forskrifter; 

• bedre muligheter til å øke kundetilfredshet; 

• ta hensyn til risikoer og muligheter som angår 
organisasjonens kontekst og mål; 

• utvikle en organisasjon som har evne til a vise samsvar 
med bestemte krav i KLS 

 
Vedlagte dokumenter så som Kvidul Ledelsessystem for Kvalitet (KK.KLS-01), Kvidul Ledelsessystem for Miljø (KK.MLS-02), 
Kvidul Prosedyremanual (KK.PRO-03) og Risiko- og Beredskapsprosedyre (KO.PB-091) viser i klartekst Kvidul’s tiltaksplan, krav 
til organisasjon og lederskap, krav til støttefunksjoner der vi spesielt viser leverandørenes viktige rolle i utbyggingsfasene, krav 
til drift med innfrielse av målsettinger og kontinuerlig forbedring av Kvidul som selskap og organisasjon.   
 

1.6 Miljø 
Kvidul er svært opptatt av å ivareta miljøet, og har bevisst satset på en grønn verdikjede – se avsnitt 6 i dette dokumentet. Vi 
er klar over at å satse på fiskeoppdrett på land er en betydelig utfordring. Vi har det som trengs for å lykkes.  
 

1.6.1 Slam / avfall fra oppdrettsanlegget skal ikke ledes til sjø.  
Alt slam / avfall fra oppdrettsanlegget vil bli samlet opp for rensing og deretter omdanning til energi. Slam vil gjennomgå en 
termisk behandling som oppfyller mattilsynets krav til hygienisering. Håndteringen i renseanlegget vil sikre tørrstoffinnhold på 

minimum 90 %, som vil bli overført 
energianlegget. Tørrstoffet vil ha 
egenskap som homogent pulver med 
minimalt innslag av større partikler.  
Av-slammet vann blir renset i 
avfallsanlegget der vi fjerner nitrogen, 
fosfor og metaller før utslipp til sjø. Det 
av-slammete vannet vil da være innenfor 
kravene for innhold av nitrater, fosfater 
og tungmetaller som sink, nikkel og 
kadmium. 
 

Illustrasjon 1.6 - 3: Renseanlegg 
 

1.6.2 Utslipp 
Kvidul har et mål om nullutslipp. I et nullutslipp legger vi vekt på at vannet ut fra anlegget skal ha minst like god kvalitet som 
inntaksvannet. Vi er opptatt av å sette et så lite miljøavtrykk som mulig når vi skal produsere laks. I første omgang vil en liten 
mengde næringsstoffer bli sluppet ut til resipienten, men rensegraden og dermed næringsinnholdet i vannet til resipienten 
er et område vi kommer til å sette søkelys på - kontinuerlig forbedring ved våre kvalitetsprosesser. Et fullt utbygd anlegg på 
Brennholmen har et planlagt utslipp av 4170 m3/dag med vann. Næringsinnholdet av vannet er presentert i tabellen under. 
Dette er å betrakte som absolutt øvre grenser, og de reelle utslippene vil være lavere store deler av året.  

Beregninger utslipp matfisk mg/l tonn/år Beregninger utslipp smolt mg/l tonn/år 

TN 15 15,88 TN 15 5,46 

TP 20 21,17 TP 20 7,30 

TSS 20 21,17 TSS 20 7,30 

TOC 48 50,81 TOC 48 17,52 

Tabell 7.1 – 1: Utslippsberegninger for matfisk- og smoltanleggene 
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1.6.3 Valg av utslippsposisjon 
Kvidul har engasjert akkrediterte selskaper for vurdering av utslippsposisjon. Et omfattende dokumentasjonsarbeid er lagt til 
grunn for det planlagte utslippspunktet, der disse er samlet som egne vedlegg 3 i søknaden. Arbeidet ifm utslippsposisjon er 
beskrevet i avsnitt 6.2 i dette dokumentet.  
 
Resultatene viste at strømforholdene i Stokken og Linesfjorden er kompliserte. I den forbindelse ble Åkerblå AS, på oppdrag 
fra Kvidul, engasjert til å utføre modellering av strømforholdene i området rundt Brennholmen. En periode på ett år (2020) ble 
modellert, slik at sesongvariasjoner i strøm og hydrografi ble hensyntatt. I strømmodelleringen ble flere forskjellige posisjoner 
vurdert som utslippspunkt, basert på strømforhold, vannutskiftning og risiko for krysskontaminering mellom inntak og utslipp. 
Av alternativene som ble vurdert, konkluderte strømmodelleringen med en posisjon nord for utløpet til Stokken som best 
egnet. Rapport fra strømmodelleringen er gitt som vedlegg 3.1. 
 
Åkerblå AS ble videre engasjert til å utføre modellering av fortynning og spredning av utslippsvann fra det planlagte landbaserte 
oppdrettsanlegget på Brennholmen. Utslippsmodelleringen konkluderte med at posisjonen nord for utløpet til Stokken er best 
egnet, og at utslippet vil fortynnes og spres effektivt slik at man unngår krysskontaminering mellom inntak, utslipp og andre 
lokaliteter i området. Rapport fra utslippsmodelleringen er gitt som vedlegg 3.2. 
Åkerblå AS har også utført bunnkartlegging (multistråle) ved planlagt utslippspunkt samt rørtrase fra lokalitet til utslippspunkt. 
Rapport fra bunnkartleggingen er gitt som vedlegg 3.3. 
 
Strømmodellering, utslippsmodellering og bunnkartlegging ledet frem til et planlagt utslippspunkt nordøst for Stokkøya, der 
Stokken løper ut i Flesafjorden. Utslippspunktets koordinater er 64° 05.195' N, 009° 59.893' Ø og ligger på 208 m dyp. For å 
dokumentere strømforholdene ble måling av overflate- og bunnstrøm gjennomført av Åkerblå AS i perioden desember 2021 – 
februar 2022 og februar 2022 – mars 2022. Rapport fra strømmålingene er gitt som vedlegg 3.4.  
 

Vedlegg 3.1 Vedlegg 3.2 Vedlegg 3.3 Vedlegg 3.4 

    
 

1.6.4 Rensegrad 
Beregningene for rensegraden av TN, TP, TSS og TOC baserer seg på parameterne presentert i tabell 1.6.4 - 1. Beregningene 
tar utgangspunkt i en massebalanse for hele systemet, dvs. alt av næringsstoffer som blir tilført systemet mot næringsstoffer 
som blir sluppet ut til resipient. Rensegraden for smoltanlegget antas å være tilsvarende den for matfiskanlegget.  
 
Næringsstoffene som blir sluppet ut til resipienten er basert på konsentrasjonen av næringsstoffene i vannet. Rensegraden (i 
prosent) kan dermed beregnes som:  
 

Rensegrad [%] =  100% × (1 −
𝑀𝑒𝑛𝑔𝑑𝑒 𝑛æ𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑜𝑓𝑓 𝑖 𝑣𝑎𝑛𝑛 𝑢𝑡

𝑀𝑒𝑛𝑔𝑑𝑒 𝑛æ𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑜𝑓𝑓 𝑖 𝑓ô𝑟 𝑖𝑛𝑛 + 𝑀𝑒𝑛𝑔𝑑𝑒 𝑛æ𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑜𝑓𝑓 𝑖 𝑓𝑖𝑠𝑘 𝑖𝑛𝑛
) 

 

Matfisk Fôr inn Fisk inn Vann ut Rensegrad 

TN - Totalt Nitrogen [tonn/år] 1287 82 16 98,84 % 

TP - Totalt Fosfor [tonn/år] 233 11 21 91,33 % 

TSS [tonn/år] 4234  21 99,50 % 

TOC [tonn/år] 10881 652 51 99,56 % 

Tabell 1.6.4 – 1: Beregninger for rensegrad   
 
TN - Total nitrogen:  Summen av nitrat (NO3), nitritt (NO2), organisk nitrogen og ammoniakk.   

TP - Total fosfor:   Et mål på alle former for fosfor, oppløst eller i partikkelform.   

TSS - Totalt suspendert tørrstoff:  Partikler som er større enn 2 mikron funnet i vannsøylen.  

TOC - Total organisk karbon:   Mengden karbon som finnes i en organisk forbindelse og brukes ofte som en ikke- 
     spesifikk indikator på vannkvalitet.   
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2 Selskapsinformasjon 
 

2.1 Kvidul konsernet  
Kvidul skal være fremtidens oppdrettsselskap. Vår kultur skal være en kombinasjon av innovasjon, bærekraft og 
lidenskap. Vi skal være unike. Vi skal drive «Et bærekraftig oppdrett som sikrer at det miljømessige fotavtrykket 
holdes innenfor akseptable rammer og er en forutsetning for langsiktig vekst av næringen» - ref.Regjeringen.no/Nærings- 

og Fiskeridepartementet/Havbruk.  

 

2.2 Visjon / Forretningside / Forretningsmodell / Verdier 
 
VISJON:   Kvidul skal være fremtidens oppdrettsselskap 
 
FORRETNINGSIDE:  Vi skal identifisere muligheter og presentere løsninger 

   LAKS: Produksjon av laks i RAS-anlegg nært sjø – med søkelys på inntjening som vil sikre  
    kontinuerlig utvikling. Anskaffe egg – produsere SMOLT – produsere matfisk opp til 5 kg WFE –  
    Bygge 10000t produksjonsanlegg i faser med målsetting om 100.000t produksjon i 2030. 
   ØRRET: Produsere ørret i RAS-anlegg med søkelys på bygdeutvikling. Kvidul produserer SMOLT –  
    inngår avtaler med gårdsbruk der bøndene kjøper SMOLT, produserer matfisk som selges tilbake  
    til Kvidul - Kvidul slakter, foredler, selger og distribuerer. 
   RØYE: Produsere røye i RAS-anlegg med søkelys på videreforedling. Utvikle stamfisk av arktisk rør  
    - produsere SMOLT for eget bruk – produsere større matfisk for eksklusive markeder 
 

FORRETNINGSMODELL: Kvidul skal benytte den beste teknologien og anskaffe det beste konseptet som er utviklet.  
Vi skal utvikle systemer og metoder som gir sikker og bærekraftig produksjon.  
Vi skal være ansvarlige, ha riktig utstyr og utvikle prosesser som gir den beste fiskevelferden.  
Vi skal være involvert i utvikling av fornybar energi – vårt avfall skal omdannes til energi eller  

  brukes ifm AKVAPONI 
 
KLS VERDIER:  KVALITET - Oppnå suksess gjennom kvalitet og pålitelighet i alle aspekter av vårt arbeid 
   MILJØ -   Tenk miljø, handle bærekraftig, unngå miljøskader 
   SIKKERHET -  Tenk sikkerhet, handle sikkert, unngå ulykker 
   EFFEKTIVITET -  Oppnå effektivitet ved å gjøre ting riktig første gang, hver gang 
   «TEAMWORK» - Muligheter blir ofte sett hver for seg, effektive løsninger oppnås samlet 
 
VERDIER:   KUNNSKAPSRIK og kompetent i bygging og utvikling av organisasjon og ledelse. 

VITAL i vår tilstedeværelse. Vi kan ha forskjellige meninger - vi skal respektere hverandre.  
INNOVATIV - vi skal våge å være annerledes – vi skal lage bærekraftige og innovative løsninger. 
DIREKTE, åpen og ærlig i vår kommunikasjon - vi skal dele kunnskap og erfaring.  
UNIK i samarbeide og løsningsorientering – vi skal være unike som team.  
LIDENSKAP er nøkkelen til vår suksess og avgjørende for at vi utgjør en forskjell. 

 
VERDIKJEDE OPPDRETT Kvidul skal drive med fiskeoppdrett på land - fra eggproduksjon til levering av slakteklar matfisk. 

 
GRØNN VERDIKJEDE;                    «RENT VANN – SIRKULÆR ØKONOMI» 

Illustrasjon 2.2 – 1: Grønn Verdikjede; Rent vann i anlegget, rensing av avfall - nullutslipp! Grønn verdikjede er beskrevet i avsnitt 5.2. 
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2.3 Selskapsstruktur 
 

Kvidul AS er etablert som konsernselskap – Kvidul konsern, og er det selskapet som blir kapitalisert. Vi planlegger 
børsnotering i 2023.  

Illustrasjon 2.3 – 1: Selskapsstruktur Kvidul konsern – godkjent i styremøte 14.07.2021. 
 

2.4 Kvidul AS styre 
I ordinær generalforsamling den 22. juni 2021 ble følgende styre valgt:  

• Styrets leder:  Kristian Nordheim,   Partner / advokat, Simonsen Vogt Wiig, Trondheim  

• Styremedlem:  Geir J. Kaasen,   Investor / Finansiell rådgiver, Oslo  

• Styremedlem:  Kåre J. Ringseth,   Aksjonær i Kvidul / Entreprenør, Steinkjer 
 

2.5 Organisasjonsstruktur Kvidul konsern 

Illustrasjon 2.3 – 2: Kvidul konsern organisasjon / ledelse – godkjent i styremøte 14.07.2021. 

 
*) Konsernleder er selskapets CEO og CFO, med ansvar for konsernet og stabsansvar mot LØR, RFI og LIA. 
**) Konserndirektør er selskapets rådgiver / COO med ansvar for de 4 forretningsområdene og stabsansvar for LKY, LFH og LAU 
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2.6 Organisatoriske data Kvidul AS 
Vi har etablert Kvidul AS – et Norsk aksjeselskap registrert i foretaksregisteret 16.02.2018. 
 
Selskapsnavn:  Kvidul AS 
Organisasjonsnummer: 920 450 288 
LEI-nr.   894500VZVII6MI1UHA72 
Forretningsadresse: Havnegata 9, 7010 Trondheim 
Telefon:   +47 73502500 
E-post:   post@kvidul.no 
Nettside:  www.kvidul.no 
Styreleder:  Kristian Nordheim 
Daglig leder:  Stein Roger Dalheim 
Organisasjonsform: Norsk aksjeselskap 
Gjeldende lovgivning: Norsk Lov 
Stiftelsesdato:  08.02.2018 
Selskapsnavn:  Kvidul AS 
Formål iht vedtektene:      Selskapets formål er å drive fiskeoppdrett i lukkede anlegg på land og i sjø, samt 

                               foredling og omsetning av fisk og annen økonomisk virksomhet tilknyttet dette.                      
                               Selskapet kan videre delta som aksjonær i andre selskaper med tilsvarende eller    
                               beslektet formål 

Antall aksjer:  14 388 862 
Pålydende verdi aksjer: NOK 1,00 
Tegningsretter: I ordinær generalforsamling 22. juni 2021 ble utstedt 34 858 862 frittstående 

tegningsretter til tegningskurs NOK 1,00 pr. aksje. 
Frist for utøvelse av tegningsrettene er 30.04.2024. 

VPS-registrering:   Kvidul er registrert i Euronext VPS 
 

2.7  Aksjonærutvikling 
Selskapet ble etablert tidlig 2018. Målsettingen er å børsnotere Kvidul i løpet av 2023. 

• Kåre J. Ringseth kom inn som aksjonær i september 2019.  

• Ny emisjon ble holdt i november 2020, ved hjelp av Folkeinvest AS.  

• I generalforsamling 22. juni 2021, ble det godkjent at grunnleggere, Kåre J. Ringseth og alle aksjonærer som 
deltok ved emisjonen i november 2020, får tildelt tegningsretter med varighet frem til 30.04.2024. 

• Selskapet har inngått rammeavtale med AquaMaof om levering av RAS teknologi og RAS anlegg.  

• Selskapet gjennomfører egenkapital (EK) emisjon 03/2022, ved hjelp av Folkeinvest AS, for å: 
o finansiere selskapet frem til innvilget akvakulturtillatelse og andre offentlige tillatelser 
o etablere samarbeidsavtale mellom Kvidul Aqua og AquaMaof for å videreutvikle Grønn Verdikjede  
o Prosjektering av RAS-anlegg sammen med AquaMaof  
o Inngå og signere kontrakter med entreprenører og andre leverandører 
o Prosjektering av anlegg og bygg sammen med AquaMaof og entreprenører 
o Kjøpe arealene på Brennholmen og inngå avtaler for andre produksjonsarealer på Fosen 
o Fortsette å bygge og utvikle organisasjonen 

• Første større kapitalisering (EK + obligasjonslån) planlegges gjennomført Q3/2022. Kapitaliseringen skal sikre 
at selskapet kan gjennomføre bygging av fase 1 på Brennholmen. 

• Deretter vil det gjennomføres årlige kapitaliseringer, iht til en plan som samkjøres med utviklingen av 
byggeprosjektene – ref. punkt 6.1.4.   

• Kvidul har utviklet en Lang Tids Insentiv Plan – LTIP, for å tiltrekke og beholde godt personell. 5 % av aktive 
aksjer vil til enhver tid være godkjent av GF ved å gi styret fullmakt til å kunne tildele opsjoner til ledelsen og 
nøkkelpersoner.   

. 
 
 
 
 
 
 

mailto:post@kvidul.no
http://www.kvidul.no/
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3 Detaljregulering 
 

3.1 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 moh. 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. Terreng mot 
skipsleia I nordvest skal bevares som 
skjerm med uberørt areal. Arealet er avsatt 
til «Grønstruktur / vegatasjonsskjerm på 
plankartet.  

Illustrasjon 3.1 - 1: Brennholmen i forgrunnen med skisse for utbygging 

 

3.2 Plankart og reguleringsbestemmelser 

Illustrasjon 3.2 – 2: Reguleringsplan godkjent i Åfjord kommunestyre 18.06.2020 
 

Forslag til detaljregulering for Brennholmen ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 8. april 2020. Dokumentene er 
tilgjengelig på Åfjord kommune sin nettside;  
https://www.afjord.kommune.no/nyheter/legger-ut-reguleringsplan-for-brennholmen.14823.aspx.  
 
 
 

https://www.afjord.kommune.no/nyheter/legger-ut-reguleringsplan-for-brennholmen.14823.aspx
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3.3 Geotekniske undersøkelser 
 

 
Illustrasjon 3.3 – 1: Oversikt over utførte undersøkelser 

 
Ref. Multiconsult datarapport – dokument kode 10217275-RIG-RAP-002, datert 2020-03-17 / 00.  

Masseuttak fra holmen er beregnet til 1,4 mill. 
m³ fast masse – som gir ca 2 mill. m³ fyllmasse. 
 
Basert på stabilitetsvurderinger benevnt i 
Multiconsults rapport, kan fyllingen ikke 
etableres direkte på sjø-bunnen og bløte 
leirmasser, da dette vil medføre utrasinger.  
 
For å etablere fylling, er det nødvendig å mudre 
bort de bløte massene og fylle ut en 
begrensningssjete med kontakt direkte på 
berg/fast grunn. Sjeteen kan etableres fra 
landsiden med fylling fra tipp, eller kombineres 
med fylling fra lekter for å redusere risiko og 
anleggstid. Sjeteen utføres ved lagvis utlegging 
på sjøbunnen.  

Illustrasjon 3.3 – 2: Planlagt fylling i sjø med sjete’ 

 
Multiconsult har angitt et redusert 
fyllingsområde som krever minst mulig mudring 
for fyllingen. Den skisserte mulige løsning 
medfører behov for mudring av ca. 120.000 m³ 
bløte masser. Oppfylling av sjete er med 
nåværende grunnlag beregnet til ca. 500.000 m³ 
steinmasser. Videre oppfylling til kote +6 
medfører et fyllings-behov på ca. 1.950.000 m³ 
steinmasser. Endelig kotenivå må vurderes 
nærmere. Ved å mudre ned til berg for 
etablering av sjetéen langs ytterkant av 
fyllingsområdet, vurderes områdestabiliteten, 
samt lokal stabilitet under og etter 
utfyllingsarbeidene å være ivaretatt. Det må 
regnes med setninger på grunn av konsolidering 
av leire under fyllingen og egensetninger 
(krypsetninger) i steinfyllingene. Utbyggingen av 
området må påbegynnes etter at størsteparten 
av setningene er unnagjort. 

 Illustrasjon 3.3 – 3: Skisse bygg på planlagt areal 
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4 Prosjektbeskrivelse  
 

4.1 Arealplan / Tomteforhold 

Illustrasjon 4.1 – 1: Arealplan med oversikt bygg fase 1 og fase 2. 

 
Illustrasjon 4.1 – 2: Arealplan 
med oversikt bygg på 
definert industriområde som 
reguleres – revidert og 
tilpasset anlegget som 
leveres av AquaMaof. 
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4.2 Byggeplan 
 
Fase 1: Bygging av deler av anlegget på fast fjellgrunn etter boring & utsprengning av areal, der massene fylles ut i sjø på sørøst 
siden av holmen. Byggeplan i fase 1:  

• Matfisk modul (PSG), med årlig produksjonskapasitet på 10,000t matfisk på ca. 5 kg 

• Smolt modul (HN) med årlig produksjonskapasitet på 10 mill. smolt fra 0 – 560g med «first feeding» bygg  

• Denitrifiseringsmoduler (DNS) for begge overnevnte moduler 
 
Matfisk modulen (PSG) størrelse fase 1:  L = 242m, B = 209m.  
 
Denitrifiseringsanlegg (DNS):   L = 80m, B = 80m 
 
Smolt modulen (HN) størrelse:   L = 280m, B = 89m.  
 
Egg / oppstart smolt (first feeding)  L = 73m, B = 31m 

 

 
Illustrasjon 4.2 – 1: Arealplan med oversikt bygg fase 1. 
 
 
Vi har inngått avtale med AquaMaof 
(https://www.aquamaof.com/) om levering av RAS 
teknologi og anlegg som vist nedenfor.  
 

  

  2 Matfisk moduler    Egg / klekkeri + Smolt anlegg 

 Tegning 4.2 – 3: Smolt anlegg (HN) + «first feeding» modul. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tegning 4.2 – 2: Matfisk modul 10,000t årlig produksjon (PSG)    

 
Vi har inngått rammeavtaler med lokale leverandører for å utføre anleggs- og byggearbeider. Vi arbeider nå med 
å inngå prosjektgjennomføringsavtaler med disse samt andre leverandører – ref. seksjon 7 i dette dokumentet. 
 
Fase 2: Iverksettes så snart utfylt masse i sjø er stabilt og arealet er klargjort/godkjent for videre utbygging. Bygg i andre fase: 

• Matfisk modul (PSG), med årlig produksjonskapasitet på 10,000t matfisk på ca. 5 kg med de-nitrifiseringsmodul. 
 

 

 
 
 
 
 

Illustrasjon 4.2 – 3: Arealplan med plassering av bygg fase 1 og fase 2 utbygging.  

https://www.aquamaof.com/
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10 Naturmangfold 
 
Kilde: Planbeskrivelse med konsekvensutredning som er en del av detaljert reguleringsplan godkjent av Åfjord kommune 

 

10.1 Konsekvensutredning for naturmangfold 
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». 
 

Funn 
nr. 

Naturtype Kartleggingsenhet Størrelse 
m2 

Lokalitets- 
kvalitet 

Næringsmangfold 
vurdering 

Verdivurdering 

1 Kystlynghei Kalkfattig 
kystlynghei 

48237 Moderat Moderat Moderat 
kvalitet 

2 Kystlynghei Kalkfattig 
kystlynghei 

48156 Moderat Moderat Moderat 
kvalitet 

3 Kystlynghei Øvre geolitoral og 
supralitoral 

1094 God Moderat Høy kvalitet 

4 Kystlynghei Intermediær 
kystlynghei 

2013 Moderat Lite Lav kvalitet 

Tabell 10.1 - 1: 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.  
 
Beskrivelse av tiltaket:  
Opparbeidelse av næringsområdet innebærer sprengning av ca. 110 daa av eksisterende terreng på Brennholmen med 
påfølgende utfylling i strandsonen og sjøarealene, hovedsakelig på sør og østsiden. En del av regulert byggeområde i sjø vil 
fortsatt være sjø, og inngå som kaianlegg og områder for permanent fortøyning av båt/lektere som er en del av 
driftsanlegget. Terrengnivå på oppfylte arealer blir ca. 5,5 - 6 m over havnivå.  
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Illustrasjon 10.1 – 2: 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».  
 
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 vegetasjons-skjerm 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. 
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10.2 Landskapsbilde 
 
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 moh. 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. 
 
Planområdet er eksponert for innsyn bade 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.  
 
Beskrivelse av utbygging:  
De største bygningene for oppdrett av slaktemoden fisk vil være 
ca. 21 000 m2 (ca. 230 x 93m) og samlet er det planlagt ca. 
150 000 m2 ny bebyggelse i forbindelse med oppdrettsanlegget. 
Planlagt oppdrettsanlegg vil være basert på innendørs 
produksjon og lagring, og vil fremstå som et mye mer ryddig 
industrianlegg enn det som er på Kjerkholmen i dag.  
For å få skånsom transport av fisk mellom ulike 
produksjonsenheter, er det planlagt at disse skal ligge på ulike 
høydenivå. Eksisterende høydeterreng 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 øverst til høyre viser flybilde over Kjerkholmen med Brennholmen i 
bakgrunnen. 
 
Nederste bilde viser tilsvarende i 3D inkludert utbygging og med ca 
samme utsnitt.  

 
 
 
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. 

 
Bildet øverst til høyre viser flybilde over Kjerkholmen med 
Brennholmen i bakgrunnen. 
 
Nederste bilde viser tilsvarende i 3D inkludert utbygging og 
med ca. samme utsnitt 
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Anlegget er stort og det har vært viktig for oss å tilpasse bygningsmasse slik at det gir god skjerming mot 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.  
 
I den vider planlegingsfase vil det bli lagt stor vekt på grønne verdier med eablering av park- og grøntareal og bruk av 
miljøvenlige produkter.           
 
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..  
 

10.3 Nærmiljø og friluftsliv  
 
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 par 
plasser på sørsiden som er egna for ilandstigning fra båt.  
 
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 Stokksundområdet som har tilsvarende og bedre friluftsverdier.  
 
Sjøarealene på nord og vestsiden vil for en stor del være uberørt, men næringsdriften vil sannsynligvis medføre en del 
skipstrafikk til og fra anlegget.  
 
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. 
 

10.4 Utslipp til vann og grunn  
 
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. Ny avløpsledning fra Stokkøya og Revsnes-området er 
planlagt ferdigstilt i 2021.  
 
Det er gjort sediment prøver for å bestemme innholdet av miljøgifter i sjøen innenfor planområdet. Det er påvist lave verdier. 
Alle prøver har konsentrasjoner innenfor tilstandsklasse I og II.   
Oppdrettsanlegget skal ikke ha utslipp av slam- og avfallsprodukter og prosjekterers etter prinsippet om nullutslipp:  

 
Det som slippes i sjø skal ha en vannkvalitet som er minst like god som inntaksvannet. 
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10.5 Infrastruktur/transport/miljøbelastning  
 
Beskrivelse av området – nåtilstand: 
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 fremkommelighet og trafikksikkerhet.  
 
Trafikkmengden på fv. 73 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.  
 
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 bi-
led (Leikuleia – Stokksund) går gjennom Stokksundet. Bi-leden 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.  
 
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. 525t fôr inn til anlegget pr uke. 
 
Dersom all transport går med båt (300t pr båtlast), utgjør dette ca. 3 båtlaster med matfisk og 2 båtanløp med fôr pr. uke.  
Dersom all transport skal gå langs veg (50t pr lass), vil tilsvarende tall bli 18 trailere med fisk og 11 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. 
 

10.6 Støy, lukt, støv 
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 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»  
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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. 
 
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 havneanlegg.  
 
Det vurderes at avstandene da er så store at det ikke er nødvendig å gjennomføre egne støyberegninger for 
detaljreguleringsplanen på Brennholmen. 
 

10.7 Foreliggende kunnskap om naturverdier  
 

10.7.1 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.  
 

10.7.2 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 registrerte 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.  
På holmen er det en liten sandstrand, krabbeplasser og noe fritidsfiske.  
 

10.7.3 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. 
 
 
 
 
Naturtyperegistrering (Natur og samfunn - 2019) 

 
I områdets nærområde er det følgende områder registrert i naturtyper som er svært viktige eller lokalt viktige områder. 
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Det er ingen områder freda etter naturmangfoldloven i nærheten av planområdet.  

Viktige naturtyper (GisLink.no) 

 

10.8 Resipienten - Bunnforhold 
 
Refererer til rapportene utarbeidet av Multiconsult, som var presentert som del av høringsdokumentene ifm høring og 
godkjenning av detaljert reguleringsplan for Brennholmen. 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det er gjort sedimentprøver for å registrere holdet av miljøgifter i sjøen innenfor planområdet. Det er påvist lave verdier der 
alle prøver har konsentrasjoner innenfor tilstandsklasse I og II.  
 

10.9 Utslipp til vann- og grunn 
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.  
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GRØNN VERDIKJEDE: 
Væske som slippes i sjø skal ha vannkvalitet som er minst like god som inntaksvannet – vi har etablert GRØNN VERDIKJEDE 

 
I forhold til driftsfasen for oppdrettsanlegget vil anlegget benytte RAS – teknologi der alt prosessvann renses og resirkuleres. 
Avfallsproduktene vil ikke bli ledet som utslipp til sjø, men til avfallsrenseanlegg for deretter å bli ledet til et energianlegg som 
vil omdanne avfall / tørrstoff til bioenergi, en ressurs som vil brukes til biokraftproduksjon og eventuell annen 
energi/gjødsel/brensel produksjon.   
 

10.10 Fiskeriinteresser 
I Fiskeridirektoratets register av kystnære fiskeridata er det et gytefelt for torsk som kan berøres av tiltaket i byggeperioden.   
Fiskeridirektoratet skriver i sin uttalelse til planoppstart: 
«Fiskeridirektoratet region Midt kan ikke se at planarbeidet vil medføre vesentlige konsekvenser for fiskeri- og 
akvakulturinteressene med tanka på bruk av sjøområdet. Man har ikke tilstrekkelige kunnskap om eventuelle påvirkninger 
utfyllingen i sjø kan få på gytefeltet for torsk i Stokksundet. Vi forutsetter derfor at dette vurderes nærmere.»  
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 håv trekk 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 
søkelys 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 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.» 
 
 
 

Avbøtende tiltak: 
Ulke tiltak vil bli vurdert for å skåne den delen av gyteområdet som vil bli berørt av mudring utfylling av steinmasser i sjø. Tiltak 
som kan være aktuelle er. 

- mudring og utfylling som skal gjøres i nærheten av gytefelt gjøres i størst mulig grad utenfor gytetiden.  
- bruk av siktgarn for å hindre spredning av partikler i vannet   
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11 Samfunn og miljø 
 

11.1 Nasjonale og regionale føringer 
Norge har klare politiske og industrielle planer for at den marine næringen skal fem-dobles frem mot 2050. En viktig 
forutsetning for denne veksten er en bærekraftig utvikling i oppdrettsnæringen.  
«Et bærekraftig oppdrett som sikrer at det miljømessige fotavtrykket holdes innenfor akseptable rammer er en forutsetning for 
langsiktig vekst av næringen» - ref.Regjeringen.no/Nærings- og Fiskeridepartementet/Havbruk.  
 
I TRØNDELAGSPLANEN 2019 – 2030 setter Trøndelag Fylkeskommune (TFK) kursen for hvordan de vil at Trøndelag skal utvikle 
seg – hvordan Trøndelag skal være i 2030.  
Planen er interessant lesning og gir mange svært gode føringer for hvordan Trøndelag skal utvikle seg, men vi setter i denne 
sammenheng søkelys på KOMPETANSE, VERDISKAPNING og NATURRESSURSER som er grunnleggende føringer for Kvidul´s 
store satsing på landbasert oppdrett i Trøndelag. På dette områder fremheves i Trøndelagsplanen 2019 – 2030 vedtatt av 
Fylkestinget i Trøndelag 12. desember2018. 
 
«I 2030 har Trøndelag et omstillingsdyktig og framtidsrettet arbeids- og næringsliv, det betyr at; 

➢ grunnopplæringa stimulerer til lærelyst, nysgjerrighet og kreativitet 
➢ opplærings- og utdanningssystemet er fleksibelt og i nært samarbeid med arbeidslivet 
➢ det er god tilgang på relevant kompetanse, kapital og sterke innovasjonsmiljø 
➢ arbeidslivet er seriøst, inkluderende, velorganisert og lønnsomt 

I 2030 er trøndersk næringsliv basert på miljøvennlig næringsutvikling og teknologi, det betyr at; 
➢ samarbeidet mellom kompetansemiljø, næringsliv og råvaresterke distrikt er godt 
➢ vi utnytter ressurser effektivt og tar miljøhensyn 
➢ vi er internasjonalt ledende leverandør av teknologi og kompetanse til verdikjedene jord, skog og hav 

 
I 2030 har Trøndelag bærekraftig produksjon av mat og bioråstoff, det at; 

➢ produksjonen av ren og trygg mat er i god vekst 
➢ sysselsetting og verdiskaping basert på naturressurser er økende 
➢ vi har videreutviklet verdikjedene innen blå og grønn sektor 
➢ vi er ledende på industriell foredling av bioråstoff 

 
I høringsutkast til TRØNDELAGSPLANEN – Regional planstrategi for fylkestingsperioden 2020-2023 har TFK et sterkt søkelys på 
BÆREKRAFT med basis i FN´s bærekraftmål: 
 
«Økologisk, økonomisk og sosial og kulturell bærekraft er faktorer som hver for seg er viktige for å nå bærekraftsmålene, men 

som til enhver tid må ses i sammenheng med 
hverandre og med de målsettinger vi arbeider 
for å nå.  I Trøndelagsplanen 2019 – 2030 
(vedtatt av fylkestinget 12.12.18) ligger dette 
som en premiss for Trøndelag sin regionale 
planstrategi og all videre planlegging. I tillegg 
har fylkestinget gjort vedtak om et 
klimanøytralt Trøndelag innen 2030, og at vi 
skal bidra til økt bærekraft og 
konkurranseevne i trøndersk næringsliv 
gjennom å boble kunnskapsmiljøene og 
næringslivet tettere sammen også gjennom 
nylig vedtak i Økonomiplan for 2020 – 2023.» 
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11.2 Samfunnsmessige virkninger 
 
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 å gi sysselsetting til 100 – 125 årsverk som vil omfatte et bredt spekter av kompetanse innen ulike 
fagfelt. 
Etableringen vi ha stor positiv betydning for bosetting, skole/barnehage og det øvrige næringsliv i regionen, spesielt i Åfjord 
kommune.  
Kvidul har planer om å etablere flere anlegg på Fosen som vil skape ytterligere vekst og positive ringvirkninger i regionen og 
utvalgte lokalsamfunn 
 
Kvidul har iverksatt FN´s bærekraftsmål i sitt verdigrunnlag og de vil være overordnede føringer for visjon og verdier som legges 
til grunn for gjennomføring av selskapets mål.  
 
I utviklingen av GRØNN VERDIKJEDE ligger det en erkjennelse i at videre vekst i oppdrettsnæringen vil måtte skje på en mye 
mer bærekraftig måte enn det som skjer i dagens sjøbaserte oppdrett.  
Alt oppdrett kan ikke flyttes på land, men næringa må bli «ren» i den betydning at fremtidig produksjon i sjø skjer i lukkede 
anlegg der alt avfall blir ivaretatt og industrielt foredlet.  
Kvidul har som mål å være ledende i denne utviklingen.  
 

11.3 ROS-analyse 
Som del av den godkjente detaljerte reguleringsplanen for Brennholmen, er det gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse 
(ROS-analyse) av Norconsult datert 07.04.2020. 
 
Denne etterkommer plan- og bygningslovens krav om ROS-analyser jfr. plan- og bygningsloven § 4-3.  
Planområdet vurderes, med de tiltak som er gjennomført og forutsatt i detaljreguleringen, som lite til moderat sårbart.  
Det har blitt gjennomført en innledende fare- og sårbarhetsvurdering av temaer som vurderes å være relevante.  
Følgende farer har blitt påvist og utredet: 

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

Det er gjennom ROS-analysen identifisert tiltak som av hensyn til samfunnssikkerhet er nødvendig å gjennomføre for å unngå 
sårbarhet i planområdet. Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak oppsummert i pkt 1.6 ROS-analyse og bekreftes inntatt i utkast 
til reguleringsplan.   
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12 Referanseliste 
 

12.1 Lover og forskrifter 
 

12.1.1 Akvakulturloven 
LOV- 2005-06-17-79 Lov om akvakultur - https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-79?q=LOV-2005-06-17-79  
 
Relevante forskrifter hjemlet i akvakulturloven  

• FOR-2004-12-22-1798 Laksetildelingsforskriften; Forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret 
- https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-12-22-1798?q=Laksetildelingsforskriften  

• FOR-2008-06-17-823 Etableringsforskriften; Forskrift om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg, zoobutikker 
m.m - https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-06-17-823?q=FOR-2008-06-17-823  

• FOR-2008-06-17-822 Akvakulturdriftsforskriften; Forskrift om drift av akvakulturanlegg - 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-06-17-822?q=FOR-2008-06-17-822  

• FOR-2004-12-22-1799 Tildelingsforskriften; Forskrift om tillatelse om drifta av andre arter enn laks, ørret og 
regnbueørret -  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-12-22-1799?q=FOR-2004-12-22-1799  

• FOR-2009-06-22-961 Forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved nasjonale 
laksevassdrag og nasjonale laksefjorder - https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-22-961?q=FOR-2009-
06-22-961  

• FOR-2017-01-16-61 Produksjonsområdeforskriften; Forskrift om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø 
av laks, øret og regnbueørret- https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-16-61?q=FOR-2017-01-16-61 

• FOR-2015-02-05-89 Forskrift om fellesansvar for utfisking m.v. av rømt oppdrettsfisk -  
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-02-05-89?q=FOR-2015-02-05-89  

• FOR-2014-12-15-1831 Forskrift om fangstbasert akvakultur - https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-
15-1831?q=FOR-2014-12-15-1831  

• FOR-2013-12-20-1675 Forskrift om reaksjoner, sanksjoner med mer ved overtredelse av akvakulturloven - 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-12-20-1675?q=FOR-2013-12-20-1675  

• FOR-2005-12-28-1706 A-registerforskriften; Forskrift om Akvakulturregisteret - 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-28-1706?q=A-register%20forskriften  

• FOR-2017-16-19-941 Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk - 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-19-941  

• FOR-2011-08-16-849 NYTEK-forskriften; Forskrift om krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg - 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-08-16-849?q=NYTEK-forskriften  

• FOR-2004-03-19-537 IK-Akvakultur; Forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen - 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-03-19-537?q=FOR-2004-03-19-537  

• FOR-2001-12-21-1597 Gebyrforskriften; Forskrift om gebyr og avgift i forbindelse med akvakulturvirksomhet - 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-12-21-1597?q=FOR-2001-12-21-1597  

• FOR-2010-05-18-708 Forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader - 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-05-18-708?q=FOR-2010-05-18  
 

12.1.2 Matloven 
LOV-2003-12-19-124 - Lov om matproduksjon og mattrygghet mv - https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-19-
124?q=LOV-2003-12-19-124  
 
Relevante forskrifter hjemlet i matloven; 

• FOR-2008-06-17-823 Etableringsforskriften; Forskrift om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg, zoobutikker 
m.m - https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-06-17-823?q=FOR-2008-06-17-823  

• FOR-2008-06-17-822 Akvakulturdriftsforskriften; Forskrift om drift av akvakulturanlegg - 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-06-17-822?q=FOR-2008-06-17-822  

• FOR-2004-03-19-537 IK-Akvakultur; Forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen - 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-03-19-537?q=FOR-2004-03-19-537  

• FOR-2004-12-22-1878 Forskrift om utøvelse av fiske i sjøen (kap. XVII) -  
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-12-22-1878?q=FOR-2004-12-22-1878 

• FOR-1997-02-20-192 Forskrift om desinfeksjon av inntaksvann til og avløpsvann fra akvakulturrelatert virksomhet - 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997-02-20-192?q=FOR-1997-02-20-192  

• FOR-2013-06-08-844 Forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer - https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-
28-844?q=FOR-2013-06-28-844  
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12.1.3 Dyrevelferdsloven  
LOV-2009-06-19-97 – Lov om dyrevelferd - https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97?q=LOV-2009-06-19-97  
 
Relevante forskrifter hjemlet i dyrevelferdsloven; 

• FOR-2004-03-19-537 IK-Akvakultur; Forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen - 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-03-19-537?q=FOR-2004-03-19-537 

• FOR-2008-06-17-822 Akvakulturdriftsforskriften; Forskrift om drift av akvakulturanlegg - 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-06-17-822?q=FOR-2008-06-17-822  

 

12.1.4 Forurensningsloven 
LOV-1981-03-13-06 Lov om vern mot forurensninger og om avfall - https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-
6?q=LOV-1981-03-13-06  
 
Relevante forskrifter hjemlet i forurensningsloven; 

• FOR-2004-06-01-931 Forurensningsforskriften; Forskrift om begrensning av forurensning - 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127?q=Internkontrollforskriften  

• FOR-2004-06-01-930 Avfallsforskriften;  Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall - 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930?q=FOR-2004-06-01-930  

• FOR-1996-12-06-1127 Internkontrollforskriften; Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 
virksomheter - https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127?q=FOR-1996-12-06-1127  

 

12.1.5 Produktkontrolloven 
LOV-1976-06-11-79 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester - https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1976-06-
11-79?q=LOV-1976-06-11-79  
 
Relevante forskrifter hjemlet i produktkontrolloven; 

• FOR-2004-06-01-922 Produktforskriften; Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og 
andre produkter - https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-922  

 

12.1.6 Havne- og farvannsloven 
LOV-2019-06-21-70 Lov om havner og farvann - https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2019-06-21-70?q=Havne-
%20og%20farvannsloven  
 
Relevante forskrifter hjemlet i havne- og farvannsloven;  

• FOR-2012-12-19-1329 Forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger - 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-12-19-1329?q=FOR-1993-01-15-82  

• FOR-2019-12-11-1834 Fareledsforskriften; Forskrift om farleder - https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-
12-11-1834?q=FOR-2009-11-30-1477  

• FOR-2013-05-29-538 Forskrift om sikring av havneanlegg - https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-05-29-
538  

 

12.1.7 Vannressursloven 
LOV-2000-11-24-82 Lov om vassdrag og grunnvann - https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-11-24-82?q=LOV-2000-11-
24-82  
 
Relevante forskrifter hjemlet i vannressursloven; 

• FOR-2009-12-18-1600 Damsikkerhetsforskriften; Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg - 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-18-1600?q=FOR-2000-12-15-1271  

• FOR-2011-10-28-1058 IK-vassdrag - Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen - 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-10-28-1058?q=FOR-2003-02-21-199  

• FOR-2006-12-15-1446 Forskrift om rammer for vannforvaltningen - 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1446  
 

12.1.8 Naturmangfoldloven  
LOV 2009-06-19-100 Lov om forvaltning av naturens mangfold - https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-
100?q=LOV-2009-06-19-100  
 
Relevante forskrifter hjemlet i naturmangfoldloven; 

• FOR-2011-05-13-512 Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven - 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-13-512  
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https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-05-29-538
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-11-24-82?q=LOV-2000-11-24-82
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-11-24-82?q=LOV-2000-11-24-82
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-18-1600?q=FOR-2000-12-15-1271
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-10-28-1058?q=FOR-2003-02-21-199
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1446
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100?q=LOV-2009-06-19-100
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100?q=LOV-2009-06-19-100
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-13-512
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• FOR-2015-06-19-716 Forskrift om fremmede organismer - https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-19-
716  

• FOR-2017-06-19-840 Byggeteknisk forskrift; Forskrift om tekniske krav til byggverk - 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-19-840  

• FOR-2012-05-10-438 Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag - 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-05-10-438  
 

12.1.9 Kulturminneloven 
LOV-1978-06-19-50 Lov om kulturminner - https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50  

• FOR-2019-02-15-127 Forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven 
 

12.1.10 Plan- og bygningsloven 
LOV-2008-06-27-71 Lov om planlegging og byggesaksbehandling -  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-
71?q=LOV-2008-06-27-71  

• FOR-2017-06-21-854 Forskrift om konsekvensutredninger - https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-
854  

• FOR-2017-06-19-840 Byggteknisk forskrift; Forskrift om tekniske krav til byggverk - 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-19-840  

• FOR-2010-03-26-488 Byggesaksforskriften; Forskrift om byggesak - https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-
03-26-488  

• FOR-2013-12-17-1579 Forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk - 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-12-17-1579  

• FOR-2016-04-13-373 Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser og sikkerhetskomponenter for heiser - 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-04-13-373  

 

12.1.11 Friluftsloven 
LOV-1957-06-28-16 Lov om friluftslivet - https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1957-06-28-16?q=LOV-1957-06-28-16  
 

12.2 Aktuelle lenker 
➢ Åfjord kommune:    https://www.afjord.kommune.no/ 
➢ Trøndelag fylkeskommune   https://www.trondelagfylke.no/  
➢ Fylkesmannen i Trøndelag   https://www.fylkesmannen.no/nb/Trondelag/  
➢ Fiskeridirektoratet:    https://www.fiskeridirektoratet.no/ 
➢ Mattilsynet:    https://www.mattilsynet.no/ 
➢ Miljødirektoratet:    https://www.miljodirektoratet.no/ 
➢ Kystverket:    https://kystverket.no/ 
➢ Havforskningsinstituttet (HI):   https://www.hi.no/hi 
➢ Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE):  https://www.nve.no/ 
➢ Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) https://www.dirmin.no/  
➢ Statens Vegvesen    https://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/planlegging 
➢  
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