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1 Sammendrag 

Oppstartsmøte fant sted i kommunen 07.01.2021 og oppstart av reguleringsplanarbeidet ble 

varslet ved annonser i lokalpresse og kommunens hjemmeside, i henhold til plan- og 

bygningslovens § 12-8. 

Forslag til planprogram ble behandlet i formannskapet juni 2021 og deretter sendt på høring 

til berørte myndigheter og lagt ut til offentlig ettersyn. Oppstart av planarbeidet ble 

kunngjort på nett og i avis med brev til berørte parter. Høringsfristen ble satt til 14. april 

2021. 

Det er kommet 7 innspill til planen som er behandlet i planarbeidet. Noen innspill er 

innarbeidet i planforslaget mens andre ikke er tatt til følge. Alle innspill følger som vedlegg 

til dette dokumentet i sin helhet, samt i et sammendrag med kommentarer i kapittel 9 side 

17.  

Det er ikke kommet fram forhold som er til hinder for gjennomføring av planforslaget, og de 

fleste innkomne merknader er tatt til følge og innarbeidet i planforslaget.  
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Slik planforslaget foreligger legger det til rette for utendørs organisert aktivitet for barn og 

unge, med forutsetninger som sikrer at belastningen for omgivelsene med hensyn til støy, 

forurensning, natur og landskap blir begrenset i tid og omfang. 

Gjennomføring av planen vil være svært positivt for barn og unge i Kåfjord, og planen 

anbefales gjennomført snarest mulig for å unngå at motocrossmiljøet i kommunen forsvinner. 

Tiltaket vil gi et fritidstilbud som interesserer og engasjerer grupper av barn og unge som 

ikke nås gjennom andre aktivitetstilbud i kommunen. 

 

2 Bakgrunn 

2.1 Hensikten med planen 

Kåfjord kommune og Manndalen motocrossklubb ønsker å etablere motocrossbane på gnr. 30 

bnr. 81 i Manndalen.  

Planområdet dekker et areal på ca. 47 daa og er avsatt til LNFR-område i kommuneplanens 

arealdel. 

 

En gruppe ressurssterke foreldre stiftet for ca. 20 år siden Manndalen Motocrossklubb og 

etablerte en Motocrossbane på dugnad på Løkvoll. Dette var familier med interesse for 

motocross.  

Kommunen har vært positive til tiltaket og nærmiljøet har godtatt aktiviteten.  

Banen på Løkvoll ble sanert i forbindelse med omleggingen av E6 og arbeidet med Nordnes-

tunnelen. Etter dette har klubben sammen med Kåfjord kommune prøvd å finne egnet 

område til etablering av ny bane og har sett på og vurdert utallige områder.  

Arbeidet har konkludert med at planområdet som foreslås regulert er det som egner seg best. 

Dette ut fra en helhetsvurdering hvor flere forhold er lagt til grunn, blant annet med hensyn 

til landbruk, reindrift osv. samt at velvilligheten til å oppnå avtale med grunneier har vært 

en vesentlig faktor.  

 

Forslagstiller ønsker å regulere motocrossbane for Manndalen motocrossklubb som vist på 

reguleringskart nedenfor. 

 

Figur 1: Planforslagets kart 
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2.3 Tidligere vedtak i saken 

Det er ikke gjort tidligere vedtak i saken som gjelder regulering, og det har ikke vært 

motocross-aktivitet i planområdet tidligere. 

Det foreligger ingen utbyggingsavtaler. 

2.5 Krav om konsekvensutredning?  

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.  

3 Planprosessen 

Planprogrammet ble behandlet og fastsatt av formannskapet etter høringsrunden 13.07.2021. 

Innspill ble tatt med i grunnlaget for planbeskrivelse, plankart, bestemmelser og øvrige 

arbeider med planforslaget.  

Det ble holdt et møte med naboer og interesserte på Senter for Nordlige Folk 25. oktober 

2021.  

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har blitt kontaktet underveis bl.a. om reindrift. 

Planområdet befinner seg i grenseområdet mellom reinbeitedistrikt 24 – Helligskogen og 37 – 

Skárfvaggi og betegnes som en del av et viktig vår- og vinterbeitebeite for reindriften. 

Reindriftsnæringa har tidligere uttrykt at de var opptatt av at støy fra banen vil være 

problematisk for reinen, spesielt i kalvingstida. 

Kåfjord kommune inviterte reindriftsstyrene og plankonsulent til dialogmøte 22.03.2022 via 

Teams, men ingen møtte fra reindriftsnæringa selv om det ikke var meldt avbud. Det har 

også vært avtalt møte på Teams tidligere, men hvor reindriftsnæringa har meldt avbud 

samme dag som møte var avtalt. Intensjon med møtet var å få og gi informasjon fra begge 

sider, med ønske om innspill til planarbeidet fra reindriftsdistriktene og en dialog med sikte 

på å oppnå enighet om løsninger og tiltak.   

Det har også vært avholdt regionalt planforum 17.02.22. 

Barn og unges interesser skal behandles særskilt i planen i tråd med rikspolitiske 

retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. Retningslinjene sier at 

konsekvenser for barn og unge skal vurderes, samt at barn og unge skal ha anledning til å 

delta i planprosessen. Det angis også krav til fysisk utforming av arealer som skal brukes av 

barn og unge, og da særlig sikkerhet mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. 



 6 

 

 

4 Gjeldende planstatus, rammebetingelser og overordnede planer.  

I kommuneplanens arealdel for perioden er området avsatt til landbruks-, natur- og 

friluftsområde med reindrift (LNFR). Planforslaget er derved ikke i tråd med overordnet plan. 

 

Fylkesplan for Troms 2014-2025 (02.09.14) sier følgende om arealpolitikk og forvaltning: 

«Arealforvaltningen skal være forutsigbar og legge til rette for god og bærekraftig nærings- og 

samfunnsutvikling basert på oppdatert kunnskap og godt planverk i kommunene». 

Planområdet berører Manndalselva, som er et vernet vassdrag. 

Planområdet er ikke tidligere regulert, og det er ingen reguleringsplaner som grenser til 

planområdet. 

 
Figur 2: Planområdets avgrensing.  

  
Figur 3: Planområdets plassering på kommunekartet. 

Planretningslinjer, rammer og føringer som har betydning for planarbeidet: 
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• Kulturminneloven. 

• Den europeiske landskapskonvensjonen. 

• Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. 

• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (av 24. juni 2011). 

• Rikspolitiske bestemmelser for barn og unges interesser i planleggingen. 

• Rikspolitiske retningslinjer for areal- og transportplanlegging. 

• Statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging i kommunene. 

• DSB: Veilder for Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen, kartlegging av risiko og 

sårbarhet. 

• NVE: Flaum og skredfare i arealplanar. Retningslinjer 2/2011. 

• Sametingets planveileder. 

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

5.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger i Manndalen i Kåfjord kommune og er en del av gnr. 30 bnr. 81.  

Planområdet avgrenses av Manndalselva i vest, og hoveddelen av planområdet avgrenses i 

øst av skrent mot elva, like ovenfor kraftlinjen og i kant mot fulldyrket mark. Mot nord og 

sør avgrenses planområdet i hovedsak av eiendomsgrensen, mens atkomstveien følger 

grøftekanten mot fulldyrka jord opp til fylkesveien i øst. Området som omfattes er på ca. 47 

daa.  

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

 Ifølge Gårdskart består planområdet av noe produktiv skog og annet markslag. Området 

grenser inntil et område med fulldyrka jord som ikke berøres.  

 
Figur 4: Utsnitt av gårdskart fra Skog og Landskap. 

 

5.3 Stedets karakter og landskap 

Planområdet ligger innenfor landskapsregion 34 (Indre bygder i Troms) hvor de fleste dalfører 

har dalbunn med til dels flate dalfyllinger og elvesletter. Dalførene er generelt godt utviklet 

og med klar U-profil over store strekninger. I selve dalførene er det først og fremst elvene som 

særpreger regionens vannforekomster. Flere steder renner elvene rolig i store løkker over en 

bred dalbunn. Dalbunnene har gjerne elveavsetninger på flatene, bunnmorener opp mot 

sidene, mens raskjegler og stedvis blankskurte bergflater er typisk for bratte dalsider. 

(NIJOS rapport 10/2005) 

 

Kommuneplanens arealdel setter forbud mot tiltak innenfor ti meter fra elva.  
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Det skal i 100-metersbeltet langs vassdraget tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, 

friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 

 

Manndalsvassdraget ligger i Kåfjord kommune i Troms. Vassdraget er ikke regulert, og har 

siden vedtak i Stortinget 1973 vært vernet imot vannkraftutbygging (verneplan I). 

Vassdraget har instruktive og varierte geofaglige kvaliteter som er knyttet til elveprosesser 

og breavsetninger. De biologiske kvalitetene er lokalt og regionalt verdifulle, og knyttet til 

vassdragsnære områder og den kalkrike berggrunnen i fjellet. Hoveddalføret og de nederste 

10 kilometer av elva er til dels sterkt påvirket av inngrep som jordbruksvirksomhet, 

bebyggelse, elveforbygninger og flomsikringsanlegg.  

 

Ifølge løsmassekart består området delvis av elve- og bekkeavsetninger (fluvial avsetning), 

breelv-avsetning (glasifluvial avsetning), og torv og myr.  

5.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ingen kjente kulturminner som blir berørt av planen. Det nærmeste kulturminnet er 

«17450 Vatnet automatisk fredet bosetning-aktivitetsområde». Det ligger ca. 190 m i luftlinje 

fra planområdet. 

5.5 Naturverdier og naturmangfold 

Det er ikke registrert verneverdige arter i Artsdatabanken som berøres av planforslaget.  

Manndalselva renner nordover fra fjellområdene ved Storfjord-grensa til den munner ut i 

Kåfjordens sørside.  

Manndalselva ble vernet mot kraftutbygging i Verneplan I for vassdrag i 1973. 

Kåfjord kommune har lagt en 10 m bred kantsone langs elva hvor det ikke tillates tiltak. Her 

har statsforvalteren påpekt at kantsonen framstår som noe smal for å ivareta de økologiske 

funksjonene den har i naturen. Statsforvalteren ser det som nødvendig at det fastsettes 

byggegrense langs Manndalselva som tar hensyn som angitt i plan og bygningslovens § 1- 8. 

Forbud mot tiltak, alternativt vurdere om vedtatte byggegrense bør utvides for å sikre 

vassdraget.  

Kantsoner har generelt høy verdi for landskap og biologisk mangfold og fungerer som viktige 

landskapselement og levested for svært mange planter og dyr. Kravet om å opprettholde 

kantvegetasjon er gitt i vannressursloven § 11.  

Det er flomløp i området som er viktige for regulering av vannstanden i elva. 

Bevaring av myr er av vesentlig betydning for klimaet og for bevaring av viktige naturverdier.  

5.6 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 

Langs Manndalselva er det gode muligheter for fiske da den er lett tilgjengelig med vei og sti 

på begge sider av elva opp til Sætra. Fisket i elva foregår mye i kulpen under Brufossen og 

mellom fossene. De nederste strekningene brukes til fiske etter laks, mens de øverste brukes 

til ørretfiske. (kilde Verdier i Manndalselva VVV-rapport 2001 – 26). 

Selve planområdet er ikke benyttet til rekreasjonsbruk da det er friluftsområder som er mere 

attraktive i nærheten. 
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5.7 Landbruk 

Planområdet grenser til område med fulldyrka jord som ikke berøres av planarbeidet. 

Planområdet består dessuten av noe produktiv skog.  

5.8 Reindrift 

Planområdet befinner seg mellom reinbeitedistrikt 24 – Helligskogen og 37 – Skárfvaggi. 

Området betegnes som vårbeite for reindriften av Skárfvaggi beitedistrikt. Helligskogen 

reinbeitedistrikt har vinterbeite i områdene hovedsakelig over tregrensen. 

 

 
Figur 5: Utsnitt av reindriftskart fra Kilden. 

Reindrifta har uttrykt bekymring for støy spesielt i kalvingstida.  

5.9 Trafikkforhold 

Fylkesvei 7932 går forbi, men det er ingen vei inn i planområdet i dag. Det er ingen 

kollektivtilbud i området.  

5.10 Barns interesser 

Det er ingen tilrettelegging for barn og unge i planområdet i dag. 

5.11 Sosial infrastruktur 

Planområdet har ingen betydning for sosial infrastruktur i dag. 

5.12 Universell utforming 

Planområdet er et naturområde uten tilrettelagte arealer. 

5.13 Teknisk infrastruktur 

Det er et nettanlegg for strøm på 22 kV som løper nord-sør i området.  

Det er ingen kommunale vann- og avløpsnett i området.  

5.14 Naturfare 

Tiltaket ligger i et område med stor sannsynlighet for marin leire.  

I henhold til NVEs aktsomhetsområder for flom er det risiko for flom i en stor del av 

planområdet. 
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Figur 6: NVE Atlas – aktsomhetsområde for flom. 

  
Figur 7: NVE Atlas – aktsomhetsområde for snøskred og steinsprang, og jord- og flomskred. 

I henhold til NVEs aktsomhetsområder for snøskred og steinsprang samt aktsomhetsområde 

for jord- og flomskred er atkomstveien i planområdet berørt. 

5.15 Støy og luftforurensning 

Planområdet er ikke berørt av støy eller luftforurensning i dag.  

5.16 Næring 

Planområdet har ingen direkte betydning for næringsformål. 

5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) 

I dagens situasjon er det ingen forhold som kommer i betraktning i forhold til risiko og 

sårbarhet for mennesker, bygg og anlegg. 

6 Beskrivelse av planforslaget 

Planforslaget er vist på vedlagte plankart datert 11.10.2022. 

6.1 Reguleringsformål 

Planområdet reguleres til motocrossbane med klubbhus, parkering og atkomstvei. 
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Arealene innenfor plangrensen er regulert til følgende formål: 

BYGGEOMRÅDER (pbl. 2008 § 12-5, 2.ledd nr. 1) 

• Motocrossbane 

• Klubbhus/lager 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 2) 

• Kjørevei 

• Parkering  

• Annen veigrunn - grøntareal 

HENSYNSSONER (pbl § 12-6, jf. §§ 11-8 og 11-10)) 

• Frisiktsone  

• Sikringssone mot Manndalselva 

• Flomfare 

6.2 Beskrivelse av formålsområdene generelt 

Generelt tillates nødvendige tekniske anlegg over og under bakkenivå der det vurderes 

hensiktsmessig.  

Byggeområder 

Motocrossbane: I område for motocrossbane kan det opparbeides trase for kjøring av 

motocross på sommerføre. Det tillates ikke store terrenginngrep, gjenlegging av flomløp eller 

drenering av myr. Det tillates støy- og sikringsvegger av tre som ikke stenger flomløp. Det 

tillates bruk av motocrossbanen i perioden 20. mai til 31. oktober. Det tillates ikke bruk av 

motocrossbanen utenom faste treningstider som skal være innenfor angitte klokkeslett. 

Klubbhus: I område for klubbhus tillates oppført ett bygg for administrasjons- og 

garderobeformål samt lager. Høyde, takform og utnyttelsesgrad/størrelse er regulert i 

planbestemmelsene. Bygget skal utføres i nøytrale farger og ikke-reflekterende flater i 

tradisjonell byggestil. Løsning for vann og avløp forutsettes løst med midlertidige tanker i 

forbindelse med treningsperioder og konkurranser. Alternativt kan det søkes om 

utslippstillatelse for permanent avløpsløsning og bores etter vann eller graves egen brønn 

etter avtale med grunneier. 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

Kjørevei: gjelder atkomst og avkjøring fra fylkesvei 7932, og opparbeides iht. standard for 

formålet. 

Parkering: gjelder besøkende og brukere av planområdet og tilrettelegges for kjøretøy med 

hengere langs atkomstveien og kjøretøy uten hengere samt hc-parkering nærmest 

klubbhuset.  

Annen veggrunn – grøntareal: omfatter grøfter og kanter langs atkomstveien. 

Hensynssoner 

Frisiktsone: gjelder areal i forbindelse med avkjøring/kryss mot fylkesvei 7932, og legger til 

rette for at siktforholdene er oversiktlige både for trafikk langs fylkesvei 7932 og kryssende 

trafikk til/fra planområdet. 
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Sikringssone mot Manndalselva: gjelder naturområde på 20 m fra elva hvor det ikke tillates 

inngrep eller anlegg. 

Flomfaresone: gjelder område hvor det er flomløp og myrområder som har en funksjon ved å 

bremse flomvann i elveløpet. I området tillates ikke blokkering av flomløp eller drenering av 

myrområder. 

6.3 Bebyggelse  

Klubbhus/lager i planområdet plasseres innenfor formålsområde for dette i planforslaget.  

Innenfor formålsområde motocrossbane tillates etablert crossbane for lette motorsykler. Det 

forutsettes at banen etableres i tråd med sentrale retningslinjer for formålet, og med 

nødvendige sikkerhetssoner, avstand mellom ulike sløyfer, og øvrige tiltak for utøvere og 

publikum. Ved opparbeidelse av banen skal det gjøres minst mulig terrenginngrep og fjerning 

av skog. Det tillates støy- og sikringsvegger av tre. Flomløp og myrområder skal ikke legges 

igjen/dreneres av motocrossbanen. 

Motocrossbanen er ikke prosjektert på nåværende tidspunkt, men forslagsstiller vil 

prosjektere banen i den lengde som arealet tillater i henhold til motocrossforbundets 

prosjekteringsstandard. Det er derved ikke lagt inn noen løype i plankartet, da det vurderes 

at denne ville være mer villedende enn veiledende. 

Klubbhuset tillates med én etasje over bakkenivå. Dersom terrenget ligger til rette for det, 

kan bygget oppføres med underetasje. 

Det tillates mønehøyde på inntil 6 m og gesimshøyde på inntil 3 meter målt fra 

gjennomsnittlig planert terreng rundt bygget. 

Grad av utnytting for formålsområde klubbhus settes til bebygd areal BYA = 40 %. 

6.4 Teknisk infrastruktur  

Eventuelle søknader i forbindelse med vann- og avløpsanlegg må ivaretas i forbindelse med 

utbygging i planområdet. Vann og avløp må være godkjent før det gis tillatelse til 

igangsetting av motocrossbane. 

Planområdet vil ha behov for elektrisk kraft til utendørs belysning samt til klubbhuset.  

Dersom trasé for crossbane vil komme under 22 kV kraftlinje må dette avklares med 

kraftselskapet. I og med at planforslaget ikke medfører varig opphold i nærheten av 

kraftlinjen, er det ikke tatt med faresone langs linjen. 

Planområdet vil ikke knyttes til en fast renovasjonsløsning, og avfallshåndtering i forbindelse 

med trening og konkurranser må ivaretas av klubben selv. Det forutsettes en organisert 

innsamling av avfall som leveres til godkjent deponi. 

Det er ingen offentlige vann- og avløpsnett i området og planlegges ingen offentlige anlegg for 

vann eller avløp i eller i forbindelse med planforslaget.  

Det forutsettes i første rekke midlertidige løsninger for vann og avløp med mobilt 

anlegg/avtrede i forbindelse med arrangement og bruk av banen/klubbhuset. Dersom det skal 

etableres en permanent avløpstank uten overløp forutsettes at det fremmes søknad til 

kommunen om tett tank med varsling om fyllingsgrad, og at det inngås avtale med 

avfallsselskapet om tømming ved behov.  
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Alternativt forutsettes privat septiktank med overløp til sandfang med Manndalselva som 

endelig resipient etter søknad om utslippstillatelse.  

Det forutsettes at det benyttes vanntanker i forbindelse med arrangement og bruk av 

banen/klubbhuset. Alternativt må det være på plass en tilfredsstillende privat vannforsyning 

før utbygging.  

Vann og avløp avklares med Kåfjord kommune før byggetillatelse gis. 

6.5 Trafikkforhold 

Planområdet tilknyttes fylkesvei 7932 via regulert avkjøring. Kryss mot fylkesveien skal 

utformes som avkjøring i tråd med Håndbok 100 – Veg- og Gateutforming samt Håndbok 

V121 – Geometrisk utforming av veg- og gatekryss fra Statens vegvesen. 

Trafikkmengde på atkomstveien forventes å bli svært liten. Vei til motocrossanlegget 

forutsettes å være stengt utenom trenings- og konkurransetider. 

 Det er ingen kjente registrerte trafikkulykker i området. 

Bredde på atkomstveier er planlagt til 6 meter inklusive skulder og veigrøft.  

Atkomstvei opparbeides samtidig med utbygging av motocrossbanen.  

Det legges ikke opp til spesielle tiltak for gående og syklende. Myke trafikanter vil være godt 

sikret ved oversiktlige trafikkforhold.  

6.6 Miljøoppfølging 

Det planlegges ingen spesielle miljøtiltak i forbindelse med planområdet eller utbyggingen i 

planområdet. Imidlertid tar planen sikte på at myrområder ikke dreneres. På denne måten 

vil utbyggingen bidra til å hensynta FNs bærekraftmål om miljøkrav i planen. 

6.7 Universell utforming  

Planforslaget sikrer at tilgjengelighet til crossbanen vil bli slik at også bevegelseshemmede 

kan besøke og/eller benytte seg av crossbanetilbudet. 

 

6.8 Barn og unges interesser 

Barn og unges interesser vil bli ivaretatt som hovedformål for planarbeidet.  

Manndalen motocrossklubb er et forebyggende og alternativt idrettstilbud for barn og unge 

fra 5 år og oppover. De opplyser å ha treninger med motocross-sykler og ATV ukentlig fra 

omkring mai til oktober. Å få mulighet til tilrettelagt bane for trening og eventuelt 

konkurranser vil være et vesentlig trivselsmoment for klubben, og vil også ha en positiv 

virkning for samfunnet ellers.  

 

6.9 Reindrift og Landbruksfaglige vurderinger 

Området er vurdert å ha ingen negative konsekvenser for landbruket og begrenset negativ 

virkning for reindriftsnæringen.  

Som avbøtende tiltak er det tatt inn i reguleringsbestemmelsene at banen ikke kan brukes før 

20. mai og ikke etter 31. oktober. 

6.10 Kollektivtilbud 

Det er ingen kollektivtilbud til planområdet, og planlegges heller ingen.  
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6.11 Kulturminner 

Det er gjennomført kartlegging av kulturminner i forbindelse med planarbeidet uten at det 

ble gjort funn i planområdet. 

6.12 Sosial infrastruktur  

Bygging av en motocrossbane vil ikke direkte påvirke sosial infrastruktur i området, men vil 

kunne bidra til trivsel i bygda, som igjen kan medføre til økt bosetting. Planforslaget vil på 

denne måten kunne få noe betydning for framtidig skole- og barnehagestruktur.  

6.13 Forurensning 

Sweco Norge AS har på oppdrag fra Manndalen motocrossklubb utført beregning av støy fra 

motorsport for planlagt ny bane i Kåfjord kommune.  

Beregningen baseres på motocrossklubbens foreløpige banetrase. 

Støynivå er vurdert etter Miljøverndepartementets støyretningslinje T-1442 med tilhørende 

veileder M-128. Rapporten vurderer at 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.  

 
Figur 8: Forslag til støyskjerming og nødvendige høyder på støyvoller ved 5 samtidige på banen. 

Drivstofforbruket for motocross er basert på estimat og det er antatt et gjennomsnittlig 

forbruk på 6 liter per time kjøring, uavhengig av hvilken sykkel som benyttes og 

aktivitetstype. Bensin blir brukt som drivstoff. 
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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 viser utslippsfaktorer benyttet i EUs fornybardirektiv (RED) som norske 

beregninger baserer seg på. Her defineres livsløpsutslippet som 14% høyere enn det direkte 

utslippet ved forbrenning av fossilt drivstoff (Drivkraft.no). Utslippsfaktorene benyttet 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 

7 Avbøtende tiltak ROS 

Kantsonen mot elva settes i planområdet til 20 m hvor det ikke tillates noen tiltak. 

Det etableres en hensynssone for flom mot Manndalselva. Innenfor hensynssonen skal 

flomløp, myr og kulper bevares. 

Det tillates ikke bruk av motocrossbanen før 20. mai eller etter 31. oktober. 

8 Rekkefølgebestemmelser 

Atkomstvei skal opparbeides samtidig med utbygging i planområdet. 

Vannverk skal opprettes med tilfredsstillende vannkvalitet og volum, og avløpsanlegg med 

tilstrekkelig kapasitet og rensegrad skal opprettes før utbygging i planområdet. Alternativt 

kan det benyttes lukkede system med mobile vann- og avløpstanker for aktivitetsperioden. 

Dersom endelig banetrase avviker vesentlig fra traseen som er vurdert for støy av Sweco 

Norge, må det gjennomføres ny utredning av støy og eventuell støyskjerming før banen kan 

tas i bruk. 

9 Konsekvensutredning 

10 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

 Samlet vurdering av risiko og sårbarhet ved gjennomført planforslag med totale antall: 

Sannsynlighet 

Konsekvens 

Ufarlig 

(K1) 

En viss 

fare (K2) 

Kritisk 

(K3) 

Farlig 

(K4) 

Katastrofalt 

(K5) 

Svært 

sannsynlig (S5) 

     

Meget 

sannsynlig (S4) 

     

Sannsynlig (S3) 

 

1-2 0-1    

Mindre 

sannsynlig (S2) 

2     
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Lite 

sannsynlig(S1) 

5     

Fargenes betydning i matrisen: 

Grønn farge angir uproblematiske forhold hvor sannsynlighet for hendelsen og hendelsens 

alvorlighet tilsier en akseptabel risiko. 

Gul farge angir forhold hvor sannsynligheten og/eller hendelsens alvorlighet tilsier at 

forholdet må vurderes ytterligere og/eller avbøtende tiltak iverksettes. 

Rød farge angir forhold hvor sannsynlighet og/eller alvorlighetsgrad tilsier en uakseptabel 

risiko. Tiltak som kommer i rød kategori kan ikke gjennomføres uten avbøtende tiltak. 

 

Planforslaget utløser ett forhold som kan medføre behov for ytterligere utredning. Dette 

gjelder støyforurensning som er utredet på bakgrunn av forslag til banetrase, og må utredes 

på nytt dersom endelig trase avviker vesentlig fra dette. 

Tre forhold er vurdert å gi positiv virkning, og er derfor ikke tatt med i matrisen. 

 

10.1 Naturfare 

Planområdet ligger utenfor aktsomhetsområde for snøskred og steinsprang, med unntak av 

atkomstveien. 

Som følge av at planområdet kun vil benyttes sommerstid og til bestemte tider, er risiko for 

snøskred ikke til stede, og risiko for steinsprang er svært liten. 

Det er utført en regional kartlegging av fare for større kvikkleireskred (2018 Multiconsult) i 

området. Denne følger som vedlegg til planen. 

Det kan konkluderes med at de tiltakene som det legges til rette for i planforslaget er små og 

medfører lite eller ingen gravearbeider slik at områdets stabilitet ikke vil bli berørt. Tiltaket 

medfører derved ingen risiko for områdeskred. Planforslaget vil ikke gi noen vesentlig 

virkning for områdestabilitet. 

 

Planforslaget omfatter oppføring av klubbhus, som må prosjekteres og utføres i henhold til 

dagens byggeforskrifter og forventede belastninger i området. Tiltak i planområdet 

forutsettes derfor å tåle de vind- og snølaster som måtte komme. 

Naturfare vurderes i forhold til sannsynlighet samlet sett å være mindre sannsynlig S2, og 

konsekvens vurderes samlet sett å være ufarlig K1. Dette gir en grønn farge på skjemaet, som 

tilsier at naturfare ikke må utredes videre. 

10.2 Kulturminner og kulturmiljø 

Planområdet vil ikke gi noen virkninger for kulturminner og kulturmiljø. 

Kulturvernmyndighetene har foretatt befaring uten å finne nye kulturminner. 

Dersom det i forbindelse med arbeid i marken kommer fram gjenstander eller spor etter 

tidligere menneskelig aktivitet som kan være automatisk fredet, må arbeidet stanses og 

kulturvernmyndighetene kontaktes. 

Konsekvensvurderes til S1/K1 og trenger ikke videre utredning. 

10.3 Naturverdier, rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk 

Planforslaget vurderes å ikke gi betydning for Manndalselva som vernet vassdrag med de avbøtende 

tiltak som er innarbeidet i planen. 
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Planforslaget legger til grunn at et belte på 20 m fra elvebredden ikke skal berøres av noe 

tiltak i forbindelse med utbygging og bruk av planområdet. 

Det skal heller ikke gjøres permanente tiltak som blokkerer eller endrer flomløp eller 

drenerer myrområder i planområdet.  

Inngrep i forbindelse med etablering av motocrossbane vil følge terrenget og skog eller 

naturformasjoner vil beholdes så langt mulig, dvs. ikke fjernes unødig.  

Dersom det må settes opp støyskjermer eller etableres kjørebaner over flomløp skal disse 

være lette konstruksjoner som kan fjernes om høsten og lagres over vinteren, eller dersom de 

etableres som permanente konstruksjoner skal de ikke påvirke områdets myrer eller flomløp. 

Planforslaget medfører at planområdet tas i bruk til organisert utendørs aktivitet for barn og 

unge i form av motorsport på lett motorsykkel til faste tider i sommermånedene. Ut over dette 

vil planforslaget ikke ha betydning for rekreasjonsområder. 

Planforslagets konsekvenser for temaet vurderes i forhold til sannsynlighet samlet sett å 

være lite sannsynlig S1, og konsekvens vurderes samlet sett å være ufarlig K1. Dette gir en 

grønn farge på skjemaet, som tilsier at naturverdier, rekreasjonsverdi/-bruk ikke må utredes 

videre. 

10.4 Landbruk 

Planforslaget vil ikke ha vesentlig virkning for landbruket.  

Noe skog må fjernes i forbindelse med anlegg av løypetrase for motocrossbanen, men 

muligheten til å ta ut skog i næringsøyemed vil ikke bli vesentlig berørt. 

Konsekvensvurderes til S1/K1 og trenger ikke videre utredning. 

10.5 Reindrift 

Området har en viktig funksjon som tidlig vårbeite og kalvingsområde for rein. 

Planforslaget tar hensyn til dette ved å sette grenser for bruk av motocrossbanen til etter 20. 

juni og fram til 30. oktober. Ved dette vil planforslaget ikke ha vesentlig virkning for 

reindriftsnæringen. 

 

Negative konsekvenser for reindrifta vurderes i forhold til sannsynlighet samlet sett å være 

mindre sannsynlig S2, og konsekvens vurderes samlet sett å være ufarlig K1 med foreslått 

regulering av aktiviteten. Dette gir en grønn farge på skjemaet, som tilsier at forholdet ikke 

må utredes videre. 

10.6 Trafikkforhold 

Planforslaget medfører en ny avkjøring fra fylkesveien. 

Det etableres frisiktsone som sikrer oversiktlighet i krysset, og planforslaget anses ikke å 

medføre vesentlig virkning for trafikkforhold. 

Konsekvensvurderes til S1/K1 og trenger ikke videre utredning. 

10.7 Barns interesser 

Planforslaget legger til rette for barn og unges interesser ved mulighet for etablering av 

motocrossbane. 
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Forslaget vil gi en svært positiv virkning for barn og unges interesser da bygda mistet 

tilbudet i forbindelse med oppstart av anleggsarbeid og derved har vært uten et populært 

motocrosstilbud i mange år. 

10.8 Sosial infrastruktur 

Planforslaget kan gi en positiv, men indirekte og liten virkning for sosial infrastruktur ved at 

bolyst og trivsel øker og derved fører til tilflytting til kommunen. 

10.9 Universell utforming 

Planforslaget vil gi en positiv virkning for universell utforming ved å legge til rette for 

atkomst for alle – både publikum og utøvere – til å benytte klubbhus og start-/målområde. På 

denne måten kan flere delta som utøvere, og som publikum. 

10.10 Teknisk infrastruktur 

22 kV kraftlinje som løper nord-sør gjennom området vil ikke berøres. Det er vurdert ikke 

nødvendig å etablere en hensynssone langs kraftlinjen i og med at planforslaget ikke legger til 

rette for varig opphold langs linjen. 

Planforslaget legger til rette for etablering av atkomstvei fra fylkesveien og ned til 

klubbhusområdet.  

Det forutsettes at øvrig infrastruktur (vann og avløp) løses ved midlertidige tank-løsninger 

slik at det ikke blir behov for slik infrastruktur i grunnen. 

Planforslaget vurderes å gi liten eller ingen konsekvens for teknisk infrastruktur, S1/K1 og 

trenger ikke videre utredning. 

10.11 Flom 

NVEs aktsomhetsområder for flom gir en indikasjon på hvor flomfaren bør vurderes nærmere 

i forbindelse med ny utbygging. Potensielle fareområder kan benyttes til fastsetting av 

hensynssoner og planbestemmelser. I aktsomhetskartet er det angitt risiko for flom i en stor 

del av planområdet.  

Området for flomrisiko vil ikke medføre fare for motocrossbanen i og med at løypen skal følge 

terrenget og ikke blokkere for flomløp. Det er vurdert at flom i området er viktig for ikke å 

øke vannstanden i elva ytterligere i områdene nedstrøms under flomperioder.  

Som følge av områdets betydning for regulering av vannstanden i flomperioder tillates det 

ikke løypetrase som forstyrrer flomområdets funksjon som fordrøyningsanlegg for flomvann i 

elva. Det vil si at elveløpets flomveier skal bevares sammen med myr og forsenkninger langs 

elvas flomsone. 

Flomfare vurderes i forhold til sannsynlighet samlet sett å være sannsynlig S3, og konsekvens 

vurderes samlet sett å være ufarlig K1. Dette gir en grønn farge på skjemaet, som tilsier at 

flomfare ikke må utredes videre. 

10.12 Støy og luftforurensning 

Planforslaget vil medføre noe støy og luftforurensning. Dette er spesielt negativt for reinsdyr i 

kalvingstiden og den bebygde naboeiendommen på motsatt side av elva. 

Støy er utredet av Sweco Norge som konkluderer med at grenseverdier for støy i hovedsak vil 

kunne overholdes ved bruk av støyskjerming, men det er enkelte utfordringer. Rapporten 

baserer seg på en foreløpig løypetrase da endelig trase for motocrossbanen ikke er prosjektert. 
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Det kan være vanskelig å etablere støyskjermer som ivaretar den tiltenkte funksjonen på 

grunn av terrengformasjoner og hensynssoner. Reell støybelastning kan ikke beregnes før 

løypetraseen er prosjektert. 

Det er lagt inn bestemmelser som begrenser bruk av motocrossbanen til faste tider for trening 

og eventuelle konkurranser og kun i sommermånedene for å redusere støybelastningen på 

omgivelsene.  

I framtiden vurderes det at aktiviteten vil gå over til elektriske kjøretøy som verken støyer 

eller forurenser, men det er urimelig å stille krav om dette i planen per i dag.  

Med de avbøtende tiltakene vurderes planforslaget å medføre en sannsynlig risiko for støy 

(S3) og kan ved en uheldig trase for motocrossbanen gi en viss fare som konsekvens (K2) i 

form av støy og luftforurensning. Dersom endelig trase for motocrossbane avviker vesentlig 

fra traseen som er utredet for støy, må det utarbeides en ny støyvurdering med plan for tiltak. 

Forholdet havner derved i grenseland med tanke på videre utredning. 

10.13 Samlet vurdering av konsekvenser 

Konsekvenser ved utbygging i tråd med planforslaget vil samlet sett gi en positiv virkning for 

utvikling av Manndalen som lokalsamfunn.  

Med tanke på sannsynlighet/konsekvens-matrisen er det kun støyforurensning som må 

utredes videre dersom allerede utført støyberegning ikke viser seg å være dekkende for 

endelig valgt trase. 

9 Innkomne innspill 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid ble kunngjort i avisa Fremtid i Nord og på Kåfjord 

kommunes hjemmeside. 

Berørte parter og myndigheter i henhold til vedlagt mottakerliste ble varslet i brev.  

Sammendrag av merknader følger som vedlegg til planbeskrivelsen. 

 

11 Avsluttende kommentar 

Det er ikke kommet fram forhold som er til hinder for gjennomføring av planforslaget, og de 

fleste innkomne merknader er tatt til følge og innarbeidet i planforslaget.  

Slik planforslaget foreligger legger det til rette for utendørs organisert aktivitet for barn og 

unge, med forutsetninger som sikrer at belastningen for omgivelsene med hensyn til støy, 

forurensning og natur- og landskap blir begrenset i tid og omfang. 

Gjennomføring av planen vil være svært positivt for barn og unge i Kåfjord, og planen 

anbefales gjennomført snarest mulig for å unngå at motocrossmiljøet i kommunen forsvinner. 

Tiltaket vil gi et fritidstilbud som interesserer og engasjerer grupper av barn og unge som 

ikke nås gjennom andre aktivitetstilbud i kommunen. 

12 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 

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/


 20 

 

Veileder Nr 2/2019  NVE Kantvegetasjon langs vassdrag 

Verdier i Manndalselva- Rapport utarbeidet av Fylkesmannen i Troms 2001 

Støy fra motorcross – Manndalen – Sweco rapport 

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for 2020-2024 – Kåfjord kommune 

Kommuneplanens arealdel 2015 - 2025– Kåfjord kommune 

Faresonekartlegging i Kåfjord kommune NGI rapport 4. september 2013 

Risiko og sårbarhetsanalyse Kåfjord kommune 

 


