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Område AquaGen på Vessøra, Kyrksæterøra i Hemne kommune 

Gårdsnavn/adresse Industriveien 13, 7200 Kyrksæterøra 

Gårdsnr/bruksnr Bnr/gnr 102/500, 102/784, 102/525, 102/571, 102/569, og 
Industriveien. 

Gjeldende planstatus Erstatter Reguleringsplan AquaGen AS PlanID 16122013003 
vedtatt 2014.  
Områder som ikke tidligere er regulert er i kommuneplanens 
arealdel (vedtatt 16.06.2015) avsatt til fremtidig 
næringsbebyggelse, havn og ferdsel, fiske, natur og friluftsliv 
(FFNF). Ny plan vil være i strid med kommuneplanen for 
områder til FFNF.   

  

Tiltakshaver AquaGen AS 

Kontaktperson John Arve Stallvik, John.Arve.Stallvik@aquagen.no  

Plankonsulent Norconsult AS,  
oppdragsleder Paul Myklestad 
Arealplan Ingvild Tillerbakk 

  

Reguleringsplanens hovedformål Næringsområde og havneområde i sjø 

Planområdets areal Ca 90 dekar. 

Nytt næringsareal Ny fylling er estimert å utgjøre 26 daa. Areal avklares endelig i 
reguleringsplan.  

Omdisponering av FFNR-områder Dersom plangrensen beholdes som oppstartsvarsel og alt 
areal omdisponeres fra FFNR til havneformål og 
næringsformål, vil maksimum omregulering være omtrentlig 18 
dekar.  
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 Innledning 1

 Bakgrunn 1.1

AquaGen AS er et avlsselskap som utvikler, framstiller og leverer genetisk materiale til den globale 

havbruksindustrien.  

Reguleringsplan for området ble vedtatt 2014. AquaGen AS ønsker å utvide sitt anlegg ved å fylle opp 

areal i sjø, for å kunne utvikle et større landanlegg med tilkomst fra sjø.  

Økt arealbehov for virksomheten innebærer utarbeidelse av ny detaljplan. 

AquaGen planlegger økning av produksjon av smolt på anlegget i Hemne og økt aktivitet i FOU 

avdelingen i Hemne. Økning i areal for bebyggelse muliggjør disse aktivitetsøkningene og legger 

videre til rette for å flytte stamfisk fra mærer i Hemnefjorden til kar på land. Videre vil utbyggingen 

medføre overgang til rensing/filtrering og gjenbruk av produksjonsvann noe som reduserer behovet for 

å hente ferskvann fra lokale kilder som Søa og Haugenelva. 

Arealbehovet er vurdert til ca 26 000m
2
 fordelt på stamfiskhall, resirkulasjon/energianlegg, 

sjøvannspumper, renseanlegg.  

 

 Formål 1.2

Det skal utarbeides en privat detaljreguleringsplan med konsekvensutredning i henhold til plan- og 

bygningslovens § 12-3. 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av næringsareal med tilkomst fra sjø. 

 

 Tiltakshaver 1.3

AquaGen AS er forslagsstiller for reguleringsplanen. 

Norconsult er utførende konsulent for planleggingen. 
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 Planprosess og medvirkning 2

 Planprosess 2.1

 

Oppstart 

Krav til oppstart av reguleringsplanarbeid følger av Plan- og bygningsloven § 12-8.  

Ettersom forslagstilleren er en annen enn planmyndigheten, Hemne kommune, har planspørsmålet 

blitt lagt frem for kommunen som har gitt råd om hvordan planen bør utarbeides. 

 

Krav om konsekvensutredning og planprogram 

Forslaget til utvidelse av areal til AquaGen AS er et tiltak som er delvis i samsvar med 

kommuneplanens arealdel. 

Forslagstiller har vurdert at tiltaket utløser krav om konsekvensutredning etter forskrift om 

konsekvensutredning §2, og vedlegg I, punkt 1. om industri, bygg og anlegg da planen som omfatter 

et planområde med industriformål på mer enn 15 dekar. 

Varsel om oppstart av arbeid og planprogram 

Krav til oppstart av reguleringsplanarbeid følger av Plan- og bygningsloven § 12-8.  

Oppstartsmøte med Hemne kommune, AquaGen AS og Norconsult ble avholdt 06.09.2016.  

Det ble i møtet enighet om at det utarbeides en ny plan som omfatter hele AquaGens område, fremfor 

å regulere tilleggsareal. Det vil ikke være endringer i allerede regulert område. Planprogram og KU-

forskriften ble drøftet. Tema som særlig skal belyses i planbeskrivelse og ROS-analyse fremgår av 

referat fra møtet. Fare for undersjøisk skred og forholdet til Haugaelva ble spesielt diskutert. 

Det er avholdt et avklaringsmøte om fremdrift med Hemne kommune med rådmann, teknisk etat og 

planlegger, AquaGen og Norconsult 05.10.2016. 

 

Reguleringsplan 

Ny detaljreguleringsplan erstatter vedtatt plan for AquaGens arealer. Det vil ikke være endringer i 

allerede regulert område på land, men det anses som mest hensiktsmessig å erstatte planen fremfor å 

regulere tilleggsareal i egen plan.  
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 Fremdrift og medvirkning i planprosessen 2.2

 Fremdrift 2.2.1

Skissert fremdrift for planarbeidet: 

Aktivitet  Tid  

Kunngjøring av planprogram og planoppstart  Oktober 2016  

Høringsperiode 6 uker til November 2016  

Fastsetting av planprogram  Desember 2016  

1.gangs behandling av reguleringsplan formannskapet Januar 2016 

Høring av planforslag med KU  Februar 2017 

Behandling av eventuelle merknader Mars 2017 

Stadfesting av reguleringsplan April 2017 

 

 Medvirkning 2.2.2

Planoppstart og planprosess 

Det ble avholdt oppstartsmøte mellom AquaGen AS, Norconsult og Hemne kommune 6.september 

2016.  

Varsel om planoppstart og høring av planprogram gjøres samtidig. Dette kunngjøres i Avisa Sør-

Trøndelag, samt legges på Norconsults hjemmesider: http://www.norconsult.no/kunngjoringer/  

Berørte offentlige organer, berørte naboer og andre blir varslet. Varsel om oppstart og høring blir 

sendt i brevs form til berørte naboer og hjemmelshavere som kan bli direkte berørt.  

Det inviteres til nabomøte 9.november 2016, slik at naboer og berørte parter får informasjon om 

planarbeid og tiltak, og har mulighet til å sende inn merknader innen høringsfristen. 

Frist for uttalelse skal være minst seks uker, og høringsfrist er satt 

til: 20. november 2016 

Kommunen avgjør om planprogram skal fastsettes.  
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 Planområdet 3

 Områdets beliggenhet 3.1

Planområdet ligger i et nærings- og industriområde i tilknytning til Kyrksæterøra sentrum i Hemne 

kommune i Sør-Trøndelag. Området  ligger nord for sentrum, i tilgrensning til Hemnfjorden. 

 Planområdet 3.2

Planområdet består av Aqua Gens produksjonslokaler, samt område i sjø som nylig er utfylt i henhold 

til vedtatt reguleringsplan.  

 

Figur 3-1 Planområdet, med nylig utfylt område på AquaGens arealer til høyre i bildet (september 16) 
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Figur 3-2 Planområdet sett fra Skogrand Camping, med utløpet av Haugaelva til høyre i bildet (september 2016) 

 

 

Figur 3-3 Planområdet sett fra odden til Byggern, med AquaGens arealer til venstre i bildet (september 2016) 
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 Planstatus 3.3

Reguleringsplan for AquaGen AS ble vedtatt i 2014, med hovedformål industri og havneområder i sjø. 

I kommuneplanens arealdel er utfyllingsområder avsatt til industri og fremtidig industri, og ikke regulert 

sjøareal er avsatt til ferdsel, fiske, natur og friluftsliv (FFNF). 
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 Beskrivelse av tiltak 4

 Planavgrensning 4.1

 

Figur 4-1 Plangrense ved planoppstart, reguleringsplan som erstattes markert med grått 

 Framdrift 4.2

Det tas sikte på å starte fyllingsarbeider i sjø høst 2017. 

Arbeider med montasje av installasjoner for produksjon ønskes startet september 2017. 

På grunn av det store volumet som skal fylles i sjø er det gunstig at arbeidet foregår effektivt utover 

ettervinteren/våren slik at massene får tid til å konsolidere seg før byggearbeidene tar til. 
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 Utvidelse av næringsareal og adkomst i sjø 4.3

Det planlegges en utvidelse av areal for bebyggelse på ca. 26 mål. Videre er det i et 60m belte utenfor 

ytterkant topp fylling planlagt regulert til «Kombinert formål i sjø og vassdrag uten tilhørende 

strandsone» hvor arealet skal benyttes til nødvendige skråningsutslag/fyllingsfot og eventuelt 

geoteknisk betingede stabiliseringstiltak.  

I dette arealet vil det også bli åpnet for å bygge sjøadkomst i form av et enkelt (flyte)kaianlegg. 

Aquagen vil benytte dette kaianlegget for å levere smolt direkte til brønnbåt ved hjelp av rørledning i 

stedet for å kjøre smolten i kar til kaianlegg utenfor bedriften med lastebil. Det er ønskelig å finne 

sambruk med Bygger`n for dette kaianlegget slik at kaianlegget kan benyttes av Bygger`ns kunder 

som kommer med båt kan bringe varer direkte om bord i båten. Det er en god dialog mellom Aquagen 

og Bygger`n om denne saken. 

Arealet opparbeides ved utfylling av reine sprengsteinsmasser i sjø. Overkant steinfylling legges på 

ca. kote +2,8. Inkludert seinere avrettingslag og toppdekke vil ferdig bygget tomt ligge på ca. kote 3,0. 

Fyllingen er mengdeberegnet til 120 000m3 utlagt sprengstein. Dersom det blir behov for motfylling vil 

dette komme i tillegg.  

Det vil i den geotekniske prosjekteringen bli vurdert om det er behov for å lage en forbelastning på 

deler av området som planlegges bebygget med store fundamentlaster. En slik forbelastning vil 

medføre en ekstra fyllingshøyde på 2 – 3m som må ligge i 1-2 måneder til setningsforløpet har 

stabilisert seg. Disse ekstramassene vil seinere bli benyttet til oppfylling av resterende del av området 

som planlegges bebygget i en seinere byggefase. 

Dersom den geotekniske prosjekteringen viser lavere stabilitet enn sikkerhetskravene i offentlige 

forskrifter vil det som et avbøtende tiltak bli lagt ut en undersjøisk fylling i forkant av fyllingsfoten for å 

gi mottrykk mot gravitasjonskreftene i fyllingen. 

For eksisterende landareal som i tidligere tider er benyttet som uregulert deponi for overskuddsmasser 

er det behov for en opprydding. Øverste 1,5m av massene fjernes og arealet tilfylles med rene 

sprengsteinsmasser. 

Kaianlegg dimensjoneres for å gi fortøyning av brønnbåter i godt vær. Det er ikke aktuelt med marine 

operasjoner i dårlig vær. 

Hemne kommune ønsker å sikre areal langs Haugaelva og til sjø for mulig fremtidig utvidelse av 

renseanlegg. Avklaringer for bruk og tilrettelegging av disse arealene gjøres som gjennom 

planprosessen. 
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 Reguleringsplan og utredningstema 5

 Avgrensning av omfang for utredningen 5.1

Planforslaget med tilhørende konsekvensutredning vil omhandle ett alternativ: Utvidelse av 

eksisterende næringsareal med havneområde i sjø, som beskrevet i kapittel 4 Beskrivelse av tiltak. 

Alternativet skal vurderes opp mot 0-alternativet.  

Mange problemstillinger ble avklart gjennom planprosess for eksisterende reguleringsplan, og vil ikke 

endres ved utvidelse av planen.   

Forhold som er avklart i reguleringsplan for AquaGen planID:16122013003 og som ikke endres, 

konsekvensutredes ikke. 

 0-alternativ 5.1.1

0 alternativet medfører at Aquagen ikke får tilstrekkelig byggeareal til å gjennomføre planene sine. 

Virksomheten kan ikke vokse som ønsket i Hemne og Aquagen må gjøre tiltak på alternative 

produksjonslokaliteter.  

Positive miljøgevinster som er forventet på grunn av at stamfisken flyttes på land (redusert emisjon av 

lakselus) og redusert uttak av ferskvann fra Søa/Haugenelva vil ikke bli realisert.   

 Antatte problemstillinger i planarbeidet 5.2

Antatte problemstillinger i ny reguleringsplan er 

• Geoteknisk stabilitet ved fylling i sjø, evt. konsekvenser av undersjøisk skred. 

• Påvirkning av strømningsforhold og erosjon for Haugaelva, aktsomhetssone for flom 

• Landskapstilpasning 

• Naturmangfold 

• Kulturminner  

• Støy/støv i anleggsfasen 

• Trafikksikkerhet i anleggsfasen med tanke på massetransport. 

 Metode for konsekvensutredning 5.3

I konsekvensutredningen brukes en forenklet metodikk for vurdering av ikke-prissatte konsekvenser 

med utgangspunkt i Statens vegvesen Håndbok V712 Konsekvensanalyser der dette er relevant. 
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 Tema for konsekvensutredning 5.4

 Stabilitetsvurderinger utfylling 5.4.1

Datagrunnlag og pågående undersøkelser 

Norconsult har utført flere grunnundersøkelser i planområdet: 

Den 01.10.2013 ble det levert en Geoteknisk rapport som inkluderte bæreevne, setnings- og 

stabilitetsvurderinger ut fra grunnundersøkelser som ble utført av i uke 38, 2013. 

For å ivareta økt volum av fyllingen ble det utført supplerende grunnundersøkelser i uke 25-27, 2016. 

Resultater fra grunnundersøkelsen fremkommer i rapport 5163092-01. 

Pr september 2016 arbeides det med grunnlaget fra begge disse rapportene hvor blant annet 

stabiliteten vurderes. 

Stabilitetsvurderingene skal gi grunnlag for: 

• Sikker utlegging av fylling 

• Evt. behov for mudring 

• Ferdig lagt fylling 

• Evt. forbelastning 

• Evt. avbøtende tiltak for å øke stabiliteten. 

Det blir sett på bæreevne, setninger og kriterier for ramming av peler for eventuell kaikonstruksjon. 

Rapport forventes å leveres i løpet av uke 39, 2016. 

Resultater av grunnundersøkelser inngår som grunnlag for ROS-analysen. 

 Landskapsbilde 5.4.2

Mulige konsekvenser 

Utfylling i sjø vil medføre en landskapsendring mot sjø, og at dagens grønnstruktur innen planområdet 

mot Haugaelva eventuelt må fjernes.  

Utredningsbehov 

Landskapstilpasning av tiltaket skal vurderes og illustreres. Det utarbeides fotomontasjer som viser 

dagens situasjon og ny situasjon. 

Det skal utarbeides en illustrasjonsplan for grønnstruktur for ny situasjon. 

 Kulturminner 5.4.3

Datagrunnlag 

Det er ikke registrert viktige kulturminner eller kulturmiljø i planområdet. Det ble gjennomført 

marinarkeologisk undersøkelse i forbindelse med sist planprosess. 

Utredningsbehov 

Behov for eventuell marinarkeologisk befaring avklares med NTNU Vitenskapsmuseet. 
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 Naturmangfold 5.4.4

Datagrunnlag 

Forholdet til naturmangfold er vurdert gjennom reguleringsplan og i Tillatelse til utfylling i sjø til 

AquaGen AS gitt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert 14.08.2014. 

Mulige konsekvenser 

Utfyllingsområdet ligger ca. 200m fra areal i sjøen registrert som gyteområde for torsk. 

Hovedutfordringer ansees å være forholdet til Haugaelva og rasteområde for vannfugl.  

Utredningsbehov 

Mulige endringer i strømningsforhold i Haugaelva skal utredes. 

Det skal gjøres vurdering av tiltak for ivaretagelse av rasteområde for vannfugl. Tiltak innarbeides i 

illustrasjonsplan for grønnstruktur.  

Forholdet til forurensning og vannkvalitet behandles under forurensning. 

 Forurensning i driftsfasen 5.4.5

5.4.5.1 Støy og vibrasjoner 

AquaGen AS sin virksomhet genererer generelt lite støy, og har ikke noen støyømfintlige virksomheter 

i sin nærhet. Det er ikke planlagt noen framtidig virksomhet som vil endre på dette. 

Temaet vurderes ikke relevant for videre utredninger. 

5.4.5.2 Utslipp til luft 

AquaGen AS har ikke noen virksomhet som medfører utslipp til luft. Det er ikke planlagt noen framtidig 

virksomhet som vil endre på dette. 

Temaet vurderes ikke relevant for videre utredninger. 

 

5.4.5.3 Utslipp til vann og vassdrag 

AquaGen AS har sjøvannsinntak og utslipp av prosessvann fra fiskekarene. Videre brukes ferskvann 

fra Haugaelva og Søa som produksjonsvann. Det er under planlegging å bygge anlegg for filtrering og 

rensing av produksjonsvannet slik at det kan gjenbrukes. Dette vil redusere utslippene til sjø og 

forbruket av ferskvann som er en begrenset ressurs.  

Dette vil bli utredet i konsesjonssøknaden for økning av produksjonsvolum som er under utarbeidelse 

av Rambøll AS. 

 

 Forurensning i anleggsfasen 5.4.6

5.4.6.1 Støy og vibrasjoner 

Behov for utredning 



 

Oppdragsnr.: 5157015   Dokumentnr.: 1   Versjon:  

Planprogram

 

 

Forslag til planprogram for AquaGen II - høringsutgave        |  Side 16 av 17
 

Støy i anleggsperioden skal vurderes og det vil stilles krav til støyemisjon i tråd med kravene i 

«Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)» 

5.4.6.2 Spredning av sedimenter 

Datagrunnlag 

Det ble gjennomført miljøundersøkelser i forbindelse med planarbeid for vedtatt plan for AquaGen. 

Ingen av de analyserte forbindelsene ble målt i konsentrasjoner over grenseverdi.  

Det avklares i dialog med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om det er behov for supplerende 

prøvetaking i området. 

 

Behov for utredninger 

Det må vurderes konsekvenser av spredning av rene/forurensede sedimenter, spesielt med tanke på 

gyteområde for torsk i Hemnefjorden.  

Det skisseres hvilke tiltak som må gjennomføres for å begrense spredning av sedimenter under 

utfyllingen til et akseptabelt nivå.. Disse utredningene gjøres i forbindelse med søknad om tillatelse 

etter forurensningsloven §11. 

5.4.6.3 Utslipp til luft 

Mulige konsekvenser 

Transport av steinmasser til fylling og arbeider på tipp medfører i noen tilfeller støvplager for 

omgivelsene. Det kan dreie seg om støv på bakken som virvles opp av passerende kjøretøy eller av 

vind, og det kan dreie seg om støv fra lasteplan. Problemet kan reduseres betydelig ved at støv på 

bakken blir bundet, f.eks ved sprøyting med saltvann. Støv på lasteplan blåser vanligvis bort relativt 

raskt etter opplasting. Det forutsettes at massene blir lastet opp i et uttak hvor dette blir ivaretatt. 

Tiltakshaver vil kreve at utførende har en miljøplan som ivaretar dette problemet. 

Utredningsbehov 

Støv i anleggsfasen vil inngå i planbeskrivelsen, men utredes ikke nærmere. 

 

5.4.6.4 Utslipp til vann og vassdrag 

Anleggsarbeidene forventes ikke å skape utslipp til vann og vassdrag utover det som er beskrevet 

over. Tiltakshaver vil sette som krav til utførende at utførende skal ha en miljøoppfølgingsplan som 

ivaretar akutt forurensning ved uønskede hendelser. 

 

5.4.6.5 Trafikksikkerhet i anleggsfasen med tanke på massetransport 

Det planlegges å transportere ca. 120 000m3 stein inn på fyllingen. Transporten vil foregå gjennom 

tettstedet og kan medføre farlige situasjoner og ulemper for øvrig trafikk. 

Det må utredes hva som er mest gunstig korridor for massetransport og om det er behov for særskilte 

trafikksikkerhetstiltak i anleggsperioden. Eventuelt må det også vurderes pause i transporten forbi 

barneskolen i tidsrommet for levering/henting av barn.  

Trafikksikkerhet i anleggsfasen særlig med tanke på barn og unge skal vurderes. 
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 Nærmiljø, friluftsliv samt hensyn til barn og unge 5.4.7

Datagrunnlag 

Forholdet til nærmiljø, friluftsliv samt hensynet til barn og unge ble behandlet i reguleringsplan for 

AquaGen.  

Mulige konsekvenser 

Bedre tilrettelegging for gående i dette området vil hindre at fyllinga blir en barriere, og kan bidra til å 

øke tilgjengeligheten og gjøre området mer attraktivt.  

Felles kaiområde med Bygger’n vil gi bedre adkomst til området. 

Utvidelse av tiltak vil medføre bortfall av bruksmulighet for naust ved AquaGens eiendom. 

Behov for utredninger  

I vedtatt plan skal det legges til rette for et utkikkspunkt for fuglekikking. Dette har vært et ønske fra 

den lokale ornitologiforeningen, og vil bedre områdets kvaliteter for friluftsliv.  Dette videreføres i ny 

plan i dialog med ornitologiforeningen. 

Forholdet til nærmiljø og friluftsliv, og hensynet til barn og unge i anleggsfasen skal vurderes. 

 Risiko og sårbarhet 5.5

Det skal utarbeides en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) i henhold til hovedprinsippene i Veileder for 

kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (DSB).  

I tillegg til de temaer som allerede er omtalt i planprogrammet, gjelder også sikring av området og 

virksomhetsrisiko. 

 

 

 

 

 


