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Kåfjord kommune      Vedtatt dato: 

        Siste endring, dato:  

Reguleringsbestemmelser for Manndalen 

motocrossbane  
gnr. 30, bnr. 81.       Plan-id.: 5426-2021_001  

 

§ 1 Reguleringsformål 
Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense og omfatter ca. 47 daa av gnr. 30 bnr. 81 i 

Kåfjord kommune.  

Planen legger til rette for motorsportaktivitet i form av motocross i sommerhalvåret.  

 

Planområdet er regulert til følgende reguleringsformål: 

 Bebyggelse og anlegg 

- Motocrossbane 

- Klubbhus/lager 

 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

- Kjøreveg 

- Parkering 

- Annen veggrunn - grøntareal 

 

 Hensynssoner 

- Frisikt 

- Vernesone mot elva 

- Flomsone  

 

§ 2 FELLESBESTEMMELSER 
a) Planområdet legger til rette for bruk til motocross i henhold til planbeskrivelsen og planbestemmelsene. 

Utenom godkjente brukstider skal veien inn til planområdet være stengt. 

b) Tekniske planer for vei, terrengbehandling, løyper, bygg og anlegg, støyskjerming mv. skal godkjennes av 

Kåfjord kommune i byggesak. 
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c) Dersom løypetraseen vesentlig avviker fra trasé som er utredet for støy, må banen utredes for støy og behov 

for støyskjerming før brukstillatelse. 

d) Alle fysiske anlegg, bygg og konstruksjoner skal prosjekteres og utformes med mest mulig hensyn til natur, 

miljø og omgivelser og minst mulig påvirkning på omgivelsene med tanke på synlighet, estetisk utforming og 

fargebruk.  

e) Aktivitetsplan skal utarbeides for hver sesong av Manndalen Motocrossklubb og godkjennes av Kåfjord 

kommune. Planen skal angi treningstider og planlagte arrangement for sesongen.  

f) Før aktivitetsplanen utarbeides skal det avholdes et dialogmøte med befolkningen og reindriftsnæringen i 

Manndalen om planlagt aktivitet og treningstider. Det legges vekt på gjensidig respekt og omforente 

løsninger.  

g) Kåfjord kommune skal godkjenne aktivitetsplanen dersom aktiviteten er i tråd med planbestemmelsene og 

planbeskrivelsen.  

h) Motocrossaktivitet tillates i tidsrommet 20. mai – 31. oktober. Atkomstvei til planområdet skal være stengt 

utenom godkjente aktivitetstider. 

i) På ukedager tillates det motocrossaktivitet i planområdet mellom kl. 16.00 og kl. 21.00 i henhold til godkjent 

aktivitetsplan. Atkomstvei til planområdet skal være stengt utenom godkjente aktivitetstider. 

j)  På lørdager og søndager samt andre helligdager tillates motocrossaktivitet mellom kl. 11 – 17.00 i henhold 

til godkjent aktivitetsplan.  

k) Kjøring i området utenom godkjent aktivitetsplan er forbudt, unntatt for bruk av maskiner i forbindelse med 

etablering, vedlikehold eller etter spesiell tillatelse. 

l) All bruk av området skal være i henhold til Norges Idrettsforbund og Norges Motorsportforbunds regler og 

forskrifter for idrettsgrenen. Sikkerheten til utøverne skal ivaretas ved bruk av anleggene iht. Norges 

Motorsport forbunds sikkerhetsforskrifter. Det tillates kun bruk av motocrosskjøretøy som tilfredsstiller 

Norsk Motorsport Forbunds krav til støynivå.  

m) Bruk av planområdet til snøscootercross er ikke tillatt. 

n) Det tillates ikke forsøpling i planområdet. Avfall skal samles opp og leveres til avfallsmottak.  

o) Det tillates etablert midlertidige eller permanente tanker for vann og avløp innenfor planområdet, 

fortrinnsvis skjult.  

 

§ 3 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) 
§ 3.1 Motocross-anlegget 

(1) Utforming, utstyr og all bruk av området skal være i henhold til Norges Idrettsforbund og Norges 

Motorsportforbunds regler og forskrifter.  

(2) Motocrossbanen skal prosjekteres i henhold til Norges Motorsportforbunds regler for motocrossbaner. 

Sikkerhet for utøvere og publikum skal ivaretas i alle deler av anlegget. 

(3) Banen skal anlegges med minst mulig inngrep i naturen.  

(4) Vask av motorsykler/crossykler skal ikke skje innenfor planområdet.  

(5) Flomløp, flomdammer og lignende skal ikke blokkeres eller endres.  
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§ 3.2 Klubbhus/lager 

(1) Det tillates oppført klubbhus på inntil 100 m². Huset føres opp i en etasje med gesimshøyde maks 3 

meter og mønehøyde maks 6 meter over terreng. Plassering og utforming skal godkjennes av 

kommunen i byggesak.  

(2) Sanitæranlegg skal tilknyttes tett kum med varsling/indikasjon om fyllingsgrad og med avtale om 

tømming av renovasjonsfirma. Det tillates ikke overløp fra kummen. Det tillates permanent, tett kum 

under terreng, og midlertidig kum plassert over terreng/under bygning.  

(3) I forbindelse med arrangement/konkurranser av noe størrelse kan det benyttes transportable toalett 

av tett type. 

 

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 4.1 Kjøreveg 

(a) Adkomsten inn til anlegget er fra Manndalsveien, fylkesveg 7932, og er vist på reguleringsplan. 

(b) Kryss mot fylkesveien skal utformes som avkjøring i tråd med retningslinjene for dette fra Statens 

vegvesen. 

(c) Utenom trenings- og konkurransetider skal vei til anlegget være stengt for uvedkommende. 

 

 4.2 Parkeringsplass 

(a) Parkeringsområdet tilrettelegges for brukere og besøkende i planområdet i forbindelse med trening 

og konkurranser. 

(b) Det tillates parkering av personbiler evt. med tilhenger i forbindelse med godkjent aktivitet i regi av 

Manndalen motocrossklubb. 

  

4.3 Annen veggrunn - grøntareal 

(a) Området gjelder grøfter og kanter langs vei. 

 

§ 5 Hensynssoner 
5.1     Frisikt 

i) Frisiktsonen gjelder nødvendig areal utenom vei som er nødvendig for at kjørende ut fra og/eller forbi 

kryss til planområdet skal få tilstrekkelig oversikt i krysset til å unngå farlige situasjoner.  

ii) Det tillates ingen sikthindrende vegetasjon, gjenstander, trær eller annet med større høyde enn 0,5 

meter over veinivået.  

iii) Enkeltstående trær, skilt og lignende som ikke er til hinder for fri sikt i krysset, kan tillates. 
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5.2     Vernesone mot elva 

i) Formål med vernesonen er å legge til rette for dyre- og planteliv med opprinnelig naturmiljø langs elva. 

ii) Det tillates ingen tiltak i vernesonen. 

 

5.3     Flomsone  

i) Flomsonen gjelder område som kan være utsatt for flom i elva. 

ii) Flomløp, flomdammer og lignende skal ikke blokkeres. Formasjonenes vannstandsregulerende funksjon 

for elva skal beholdes uberørt og myrområder skal ikke dreneres. 

iii) Det tillates anlegg av støyvoller og crossbanetrase som ikke forringer funksjonen til flomløp, 

flomdammer eller myrområder. 

iv) Det tillates oppsetting av støyskjermer og lignende av trekonstruksjoner som ikke blokkerer flomløp etc.. 

 

 

12.10.2022 

 

Roald Sebergsen  

Planlegger 


