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1. Konsekvensutredning 

1.1. Lover og retningslinjer 

I henhold til plan- og bygningsloven skal det gjennomføres en konsekvensutredning av nye 
utbyggingsområder. Planarbeidet skal resultere i et plankart med planbestemmelser og 
planbeskrivelse, konsekvensutredning og en risiko- og sårbarhetsanalyse. 

Plankonsulent har sammen med Kåfjord kommune konkludert med at planen utløser krav om 
konsekvensutredning i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger: 

§ 8.Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger 
for miljø eller samfunn 
Følgende planer og tiltak skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger 
etter § 10, men ikke ha planprogram eller melding: 

a. reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Unntatt fra dette er reguleringsplaner 
der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 
reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen 

I vedlegg II kan tiltaket vurderes under punkt 11. Andre Prosjekter aktuelt, hvor det nevnes 
Permanente konkurranse- og testbaner for bil og motorsykkel som punkt a). 

Det er vurdert at tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn på grunn av at 
området ikke tidligere er undersøkt med tanke på grunnforhold, det er et viktig område for 
naturmiljøet langs Manndalselva, berører vårbeite for rein, og vil generere støy.  

I konsekvensutredningen av reguleringsplan for Manndalen motocrossbane tas det 
utgangspunkt i arealformålets konsekvens for samfunnsviktige og miljømessige tema. 
Konsekvensutredningen baseres på tilgjengelig og kjent informasjon.  
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Naturmangfoldloven har som formål at biologiske, landskapsmessige, geologiske og 
økologiske prosesser skal tas vare på ved bærekraftig bruk og vern. Framtidens generasjoner 
skal ha samme tilgang til naturen som vi har i dag, og planlagte tiltak må ta hensyn som gjør 
at bruk og vern går hånd i hånd.  

Naturmangfoldlovens § 7 sier at prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer 
ved utøving av offentlig myndighet. Naturmangfoldloven (heretter NML) trådde i kraft 1. juli 
2009. I lovens § 8 framgår det at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal 
bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 
økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i 
et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade naturmangfoldet. Virkninger av et 
tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet blir utsatt for, jamfør § 10. 
Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha på 
naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn, jamfør § 9, slik at vesentlig skade på 
naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. 
Etter NML § 11 er det tiltakshaver av det omsøkte tiltaket som skal dekke kostnadene ved å 
hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er 
urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. I tillegg skal det etter NML § 12 tas 
utgangspunkt i driftsmetoder, teknikker og lokalisering av tiltaket som ut fra en samlet 
vurdering av den tidligere, nåværende og fremtidige bruken av mangfoldet gir det 
samfunnsmessige beste resultatet. 

Naturmangfoldloven og vannforskriften gir regler for hvordan miljøverdier skal ivaretas  
ved vedtak etter ulike sektorlover. Vannressurslovens § 11 krever at kantvegetasjonen  
forvaltes slik at naturlig forekommende arter og naturlige prosesser opprettholdes.  
Paragrafen gir dermed vassdragsmyndigheten en konkret hjemmel som kan brukes for å  
ivareta naturmangfoldlovens og vannforskriftens krav til opprettholdelse av miljøverdier  
langs vassdrag. 
Reguleringsplan for Manndalen motocrossbane har fokus på bærekraftig bruk og vern av 
naturen. Naturen i planområdet skal forvaltes slik at arter som finnes naturlig sikres i 
levedyktige bestander og at det biologiske mangfoldet sikres fortsatte utviklingsmuligheter.  

Dette er ivaretatt ved hensynssone langs elva, samt flomsone som sikrer at naturlige flomløp 
for vannstandsregulering i elva bevares. 

Planforslaget forbyr i tillegg drenering av myrområder.    
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1.2. Tema som er vurdert i verdi- og konsekvensutredningen 
Miljø og naturressurser: 
1) Naturverdier, biologisk mangfold  
2) Landskap 
3) Myr 
4) Kulturminner, kulturmiljø  
5) Forurensing, støy 
 

Samfunn: 
1) Næringsliv/sysselsetting 
2) Landbruk 
3) Reindrift 
4) Friluftsliv og rekreasjon 
5) Barn og unge  
6) Samfunnssikkerhet 

Figur 1.1: Aktuelle tema i konsekvensutredningen 

1.3. Metodikk 

Temaene blir vurdert på en skala fra A.(svært stor eller stor verdi) til C. (mindre eller liten 
verdi). 

Konsekvensene for hvert tema blir vurdert. Her brukes en skala fra 0 (ingen konsekvens) til -3 
(stor negativ konsekvens) til +3 (store positive konsekvenser). 

Verdier (A til C) 
A: Svært stor eller stor verdi 
B: Middels verdi 
C: Mindre eller liten verdi 

Konsekvens (-3 til +3) 
-3: Stor eller svært stor negativ konsekvens 
-2: Middels negativ konsekvens 
-1: Liten negativ konsekvens 
 0: Ubetydelig eller ingen konsekvens 
+1: Liten positiv konsekvens 
+2: Middels positiv konsekvens 
+3: Stor eller svært stor positiv konsekvens 

Det er tatt utgangspunkt i metodikken i Statens vegvesen sin håndbok og tilpasset dette plannivået og 
utfordringene i planområdet. 

Det presiseres at konsekvensutredningen er basert på tilgjengelig/kjent informasjon, noe som 
er i tråd med kravet i forskriften. Dette betyr at det ikke er gjort særskilte grunnlags-
undersøkelser. 

En forenklet risiko- og sårbarhetsanalyse er utført i samsvar med «Samfunnssikkerhet i 
arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet», utgitt av Direktoratet for sivil 
beredskap. Analysen omfatter vurderinger både av risiko som utbyggingsområdet kan bli 
påvirket av, og risiko som utbyggingen kan føre til.  

Utgangspunktet er at planforslaget som helhet skal tilfredsstille kravene i forskrift om 
konsekvensutredninger.  

Reguleringsplan for Manndalen motocrossbane kommer inn under forskriftens krav om 
konsekvensutredning. Konsekvensutredningen skal beskrive planens virkninger for miljø og 
samfunn. Det skal gjøres rede for hvilke miljø- og samfunnsverdier som berøres i det 
foreslåtte utbyggingsområdet. Virkninger utbyggingen kan få for disse verdiene og hvilke 
avbøtende tiltak som kreves for å motvirke dette skal fremgå. Det skal også gis en vurdering 
av virkningene av de samlede arealbruksendringene i planen. 
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2. Konsekvensvurderingen 

Manndalen Motocrossbane 
Planlagt arealbruk Motocrossbane 
Størrelse 49 daa 
  
Planavgrensning  

 

 

1) Naturmangfold 
Stor verdi A 
Konsekvens 0 

    0 Planforslaget legger til rette for naturmangfold ved etablering av utvidet 
kantsone mot elva og bevaring av flomløp og myrområder. 

2) Landskap 
Stor verdi A 
Konsekvens 0 

0 I elver vil mye av næringsgrunnlaget for næringskjeden bestå av nedfall 
fra kantvegetasjon langs elva, som blader, kvister og insekter. Denne   
reduserer solinnstråling og gir skygge til vassdraget. Dette er viktig for 
mange fiskearter og andre ferskvannsorganismer. Kantvegetasjonens 
skyggeeffekt er spesielt viktig når vannføringen er lav på sommerstid. Den 
gir fint skjul for fisken, og tett vegetasjon gjør tilgangen vanskeligere for 
fiskespisende fugl. 
Kåfjord kommune har forbud mot tiltak i en 10 m bredde fra elva. 
Statsforvalteren har påpekt at denne framstår som noe smal for å ivareta de 
økologiske funksjonene kantvegetasjonen har i naturen og ser det som 
nødvendig at det fastsettes byggegrense langs Manndalselva som tar 
hensyn som angitt i plan og bygningslovens § 1- 8.  
 
Byggegrensen utvides til 20 m for å sikre kantsonen i vassdraget som et 
avbøtende tiltak. 

3) Myrområder og 
flomløp 
Stor verdi A 
Konsekvens  0 

0 Våtmarker demper virkningen av flommer og tørke fordi de fanger opp 
vann og slipper det sakte ut igjen. Noen planter i våtmark kan suge opp 
vann tilsvarende 40 ganger sin egen vekt. Ved store nedbørmengder 
forsinker våtmarker vannet så flommen blir lavere enn ellers.  
 
Eksisterende myrområder og flomløp beholdes intakt som avbøtende 
tiltak.  

4) Kulturminner 
Stor verdi A 
Konsekvens 0 

0 Det er ikke automatisk freda kulturminner i planområdet eller i nærheten 
av dette. 

5) Forurensning, støy 
Stor verdi A 
Konsekvens  -2 

-2 Utbyggingen kan medføre støy. Denne støyen kan virke forstyrrende på 
turgåere i området. Reindriftsnæringa har også uttrykt at de er bekymret 
for støy i kalvingstida. 
Det er kun tillatt å benytte motocrossbanen i tidsrommet 20. mai – 31. 
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oktober innenfor fastsatte trenings- og konkurransetider som avbøtende 
tiltak. Støyskjerming og støyvurdering av endelig trasevalg kan bli 
nødvendig.   
 
Sweco Norge AS har på oppdrag fra Manndalen motocrossklubb utført 
beregning av støy fra motorsport for planlagt ny bane i Kåfjord kommune. 
Banen er planlagt plassert på gnr 30, bnr 81. Støynivåene har blitt vurdert 
etter Miljøverndepartementets støyretningslinje T-1442 med tilhørende 
veileder M-128. Grenseverdien for støy fra motorsport vil tilfredsstilles 
ved alle omkringliggende boliger forutsatt banetrase med støyskjerming 
som vist i Figur 5 og at antall samtidig kjørende begrenses til 5 erfarne 
førere om gangen. 
 
Drivstofforbruket for motocross-syklene er basert på estimat og det er 
dermed antatt et gjennomsnittlig drivstofforbruk på 6 L per time kjøring, 
uavhengig av hvilken sykkel som benyttes og aktivitetstype. Bensin blir 
brukt som drivstoff. Både direkte utslipp fra forbrenning av bensin og 
indirekte utslipp fra produksjon av bensin er inkludert i 
klimagassregnskapet, for å beregne utslipp i et livsløpsperspektiv.  
Tabellen nedfor viser utslippsfaktorer benyttet I EUs fornybardirektiv 
(RED), som norske beregninger baserer seg på, defineres livsløpsutslippet 
som 14% høyere enn det direkte utslippet ved forbrenning av fossilt 
drivstoff (Drivkraft.no, n.d.). Utslippsfaktorene benyttet her er i tråd med 
dette. 
Med 10 sykler i bruk i 2 timer vil bensinforbruket bli 120 l bensin på en 
trening. 

 
Kilde: Klimagassregnskap for motocross 2019 JUNI 2020 ANDREA A. 
NISTAD 
 

 
Samfunn   

1)Næring/sysselsetting 
Stor verdi A 
Konsekvens +1 

+1 Planforslaget har ingen direkte betydning for næringsformål, men legger 
til rette for trivsel og aktivitet for barn og unge. 

2)Landbruk     
Stor verdi A 
Konsekvens 0                                

0 Manndalen er en aktiv landbruks bygd i Kåfjord.  
Banen lokaliseres ved 20 daa fulldyrka jord som ikke berøres.  

3)Reindrift 
Stor verdi A 
Konsekvens  

0 For reindriftsnæringa er området viktig som tidlig vårbeite.  
 
Det er kun tillatt å benytte motocrossbanen i tidsrommet 20. mai – 31. 
mai som avbøtende tiltak.  

4)Friluftsliv og rekreasjon, 
Folkehelse, Universell 
utforming 
Stor verdi A 

 
0 
 
 

Planforslaget legger ingen hindringer for fiske langs elva. 
Planen legger til rette for fysisk aktivitet og utendørs lek for barn og 
unge som ellers ikke vil aktiviseres.  
Det vil bli tilrettelagt for at bevegelseshemmede kan bruke 

Oktober

oktober som avbøtende tiltak.
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Konsekvens 0  motocrosstilbudet og/eller delta som publikum. 
5) Barn og unge 
Stor verdi A 
Konsekvens +1 

+2 Det er barn og unges interesser som blir ivaretatt i planen.  
Planen legger til rette for aktivitetstilbud til barn og unge som ikke tilbys 
andre steder i kommunen.  

6) Samfunnssikkerhet  

Stor verdi A  

Konsekvens 0 

0 NVE krever grunnboring for avklaring av sikker byggegrunn. 
Grunnundersøkelser er gjennomført av kommunen. Se egen rapport. 
Tiltaket innebærer ingen vesentlige terrenginngrep og vil derved ikke 
belaste grunnen eller øke faren for utglidning.  

Risiko for flom er innarbeidet som hensynsone i planforslaget hvor 
områdets funksjon for regulering av vannstand i elva beholdes.  

Fare for snøskred og steinsprang i planområde medfører ikke risiko ved 
bruk i henhold til planen da det ikke tillates aktivitet om vinteren og at 
fareområdet ikke rekker ned til aktivitetsområdet.     

 

3. Samlet vurdering 

Samlet kan vi si at reguleringsplanen legger til rette for utbygging som gir både positive og 
negative konsekvenser.  
Omfanget av planen vurderes samlet til å gi middels/lite påvirkning. 
Konsekvensen blir dermed positiv, basert på gjennomføring av avbøtende tiltak. 
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4. Kilder 

NVE ATLAS https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas# 
Kulturminnesøk/Askeladden https://askeladden.ra.no/ 
DSB VEILEDER Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging https://www.dsb.no/ 
Håndbok Konsekvensanalyser  www.vegvesen.no 
Artsdatabanken https://www.artsdatabanken.no/ 
Kilden https://kilden.nibio.no/  Landbruk og reindriftskart 
Veileder NR 2/2019  NVE Kantvegetasjon langs vassdrag 
Verdier i Manndalselva- Rapport utarbeidet av Fylkesmannen i Troms 2001 
 

https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
https://askeladden.ra.no/
https://www.dsb.no/
http://www.vegvesen.no/
https://www.artsdatabanken.no/
https://kilden.nibio.no/
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