
Innspill til oppstart regulering av motocrossbane i Manndalen 
fra dato 

overskrifter 
Sammendrag av merknader Kommentar til merknader 

Tor Nilsen, Samuelsberg - Banen foreslås regulert utelukkende til bruk for elektriske kjøretøy. Støy vil være til 
sjenanse og skade for vår planlagte småskala kulturbasert turisme og mulig framtidig 
hyttebygging. Vi vil benytte nærområdene til fots og padling i elva hvor naturopplevelse 
og stillhet inngår som vesentlige elementer. Dersom motocrossbanen vil medføre et 
støynivå som kan ha betydning for oss, ber vi om videre dialog for å finne en løsning som 
også ivaretar våre interesser. Området på vår side av elva er i dag brukt som 
friluftsområde, og fravær av støy er viktig for oss som bor her og for at 
rekreasjonsområder skal oppfattes som verdifulle. Vi ber om at det etableres en 
miljøvennlig motocrossbane for elektriske kjøretøy. Vi ber om at det gjennomføres 
støyvurdering i forhold til eiendommene gnr 34 bnr 10, 112, 113 og 80. Vi ber om at det 
tas hensyn til at tilgang på støyfrie friluftsområder er viktig for folkehelse og trivsel. 

Det er urimelig å regulere kun for elektriske kjøretøy, men om det 
kommer et nasjonalt påbud om å gå over til elektriske kjøretøy vil dette 
være ukomplisert for planen. Planen vil legge til rette for at barn og 
unge skal kunne trene og konkurrere i Kåfjord som andre steder. Planen 
vil ta hensyn til de tiltakene og støyvurderingene som er gjort, og er 
denne mangelfull må den kompletteres, men det er vanskelig å vurdere 
tiltak som ikke er gjennomført eller gjelder et uspesifisert område. Det 
kan i stedet vurderes å legge bestemmelser om bruk av banen. Det må 
lages en instruks for bruk som regulerer til hvilke tider på dagen og 
hvilke dager som banen skal være åpen for bruk. Problemstillingen vil 
følges opp i planarbeidet gjennom folkemøter og møter med berørte 
parter. 

Statsforvalteren i Troms og 
Finnmark v/ Hans 
Rønningen og Oddvar 
Brenna 

13.04.2021 I utgangspunktet kan det være grunnlag for å reise innsigelse til den foreslåtte 
arealbruken. En samlet vurdering av konsekvensene ved en utbygging av 
motocrossbanen vil være sentral for vår endelige vurdering. Vi savner vurderinger Kåfjord 
kommune har gjort av andre mulige alternative lokaliteter. 

nasjonale lover og retningslinjer Vi ber om at følgende blir ført inn i punkt 3.2 i planprogrammet: 
Miljødirektoratets veileder Konsekvensutredninger for klima og miljø i planarbeidet 

 
 
 
 
 
Er lagt inn i planprogrammet og tas med i det videre planarbeidet. 

 
Forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag Er lagt inn i planprogrammet og tas med i det videre planarbeidet. 

 
Temaveileder: landbruk og planlegging etter plan- og bygningsloven Er lagt inn i planprogrammet og tas med i det videre planarbeidet. 

 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023: 
Fylkeskommunene og kommunene legger FNs bærekraftsmål til grunn for samfunns- og 
arealplanleggingen. 
Fylkeskommunene og kommunene identifiserer og tar hensyn til viktig naturmangfold, 
friluftslivsområder, overordnet grønnstruktur, kulturhistoriske verdier, kulturmiljø og 
landskap i planleggingen. 

Regionalt planforum Vi vil anbefale at planen legges fram i Planforum før den legges ut til offentlig ettersyn. 
Kommunen og tiltakshaver bør vurdere om det er behov for egne særmøter i tillegg. 

. 
Er lagt inn i planprogrammet og tas med i det videre planarbeidet. 

 
. 

 
 
Følges opp i samråd med Statsforvalteren. 

 
Medvirkning Vi anbefaler at det videre arbeidet sikrer medvirkning fra berørte parter, f.eks. 

grunneiere og reinbeitedistrikt. Tiltakshaver bør utarbeide et mer bindende og konkret 
opplegg for medvirkning. Berørte reinbeitedistrikt er høringspart i saken og må 
konsulteres. 

Plan for medvirkning er lagt inn i planprogrammet. Det legges opp til 
særmøter med berørte grunneiere, gårdsbruk, reinbeitedistrikt, barn og 
unge og deres representanter, og folkemøte for innspill fra andre. Det er 
mottatt høringsinnspill fra Skarfvaggi reinbeitedistrikt. 



FNs bærekraftsmål FNs bærekraftsmål krever felles innsats fra alle deler av samfunnet. Vi mener det her må 
fokuseres på hvordan planleggingen og gjennomføringen av planen kan bidra til å nå 
bærekraftsmål 12 - ansvarlig forbruk og produksjon, bærekraftsmål 13 - stoppe 
klimaendringene og bærekraftsmål 15 - livet på land. Innen ansvarlig forbruk og 
produksjon er delmål 12.5 og 12.7 spesielt relevante og omhandler reduksjon av 
avfallsmengder samt etiske og "grønne" innkjøp. Se lenker. For bærekraftsmål 13 har 
Norge forpliktet seg til å redusere klimagassutslipp, noe som krever en rask og 
omfattende omstilling i alle deler av samfunnet. Klimagassreduksjon og 
energieffektivisering må gis prioritet i planarbeidet. Vi anbefaler at lavest mulig 
klimagassutslipp blir et grunnleggende prinsipp i det videre arbeidet. Se lenke til regneark 
for beregning av tiltak. 

Bærekraftsmålene vurderes i planarbeidet og aktuelle tiltak legges inn i 
planbestemmelsene. Lavest mulig klimagassutslipp skal være 
grunnleggende prinsipp. 

 

Bevaring av myr er av vesentlig betydning for klimaet og for bevaring av viktige 
naturverdier. Tiltaket må avgrenses til deler av området som ikke er myr, og planen bør 
sikre at myrområdet blir opprettholdt som i dag og ikke dreneres. Planbeskrivelsen skal 
omtale og drøfte hvordan utbyggingen vil bidra til å nå FNs bærekraftmål og hvilke 
miljøkrav som skal stilles i planen ved anskaffelser og utbygging. 

Planen tar sikte på å bevare myrområder som i dag. Planbeskrivelsen vil 
omtale og drøfte hvordan utbyggingen skal bidra til å nå FNs 
bærekraftmål og hvilke miljøkrav som stilles i planen. 

 

jordvern Det er viktig å ta vare på både dyrka og dyrkbar mark i Manndalen og det må forventes 
en restriktiv holdning fra Statsforvalteren med henvisning til Jordlovens § 9. I henhold til 
§ 1 skal jord- og skogressursene brukes til fordel for samfunnet og de som har yrket sitt i 
landbruket. En omdisponering som foreslått kan føre til en nedbygging av driftsarealer og 
negative endringer for landbruket. Det må belyses om forslaget medfører negative 
driftskonsekvenser for landbruksnæringen i Manndalen, og utredningen må synliggjøre 
påvirkningen for den eiendommen hvor banen er planlagt og for omliggende gårdsbruk i 
drift. Alternativ lokalisering for å sikre landbruksnæringen må også belyses. 

Hensynet til dyrka og dyrkbar mark og Jordlovens § 9 vil omtales og 
drøftes i planbeskrivelsen. Konsekvensene for den lokale 
landbruksnæringen vil utredes i planarbeidet og synliggjøre påvirkningen 
for de berørte gårdsbrukene. Alternativ lokalisering vil også drøftes i 
planbeskrivelsen og planarbeidet. 

 

miljø Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet følger av Rundskriv T-2/16. 
Miljøforvaltningens innsigelsespraksis er også beskrevet her. Kriteriene for interessene er 
knyttet til de nasjonale miljømålene. Informasjon om nasjonale miljømål og indikatorer 
som viser miljøoppnåelse kan finnes på Miløstatus.no. 

Miljøspørsmål vil drøftes i planbeskrivelsen, og planens påvirkning 
knyttet til de nasjonale miljømålene. 

 

Etter vår vurdering vil planarbeidet komme i konflikt med nasjonale og/eller interesser på Hensynet til de nasjonale målene for forvaltning av verna vassdrag tas 
miljøområdet hvis det legges til rette for utbygging som er i strid med de nasjonale 
målene for forvaltning av verna vassdrag, som er gitt ved behandling av verneplanene for 
vassdrag, bl.a. i Innst. S. nr 10 (1980-81). For å oppnå målene må det bl.a. legges vekt på 
å gi grunnlag for å unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbilde, naturvern, 
friluftsliv, vilt, fisk, kulturminner og kulturmiljø. 

med i planarbeidet, og tiltak innarbeides i planen for å unngå å redusere 
verdien for landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, vilt, fisk, kulturminner 
og kulturmiljø. Dersom planen ikke innarbeider disse hensynene er det 
forstått at Statsforvalteren kan reise innsigelse mot planen. 

 

kommunen som Kommunen er forurensningsmyndighet for motorsportbaner når det gjelder støy og støv, 
forurensningsmyndighet og kan regulere aktiviteten gjennom en tillatelse etter forurensningsloven § 11. 

Kommunen kan også føre tilsyn med anlegget. 

Forurensningslovens § 11 vil ligge til grunn for kommunens tillatelse til ? 
motorsportbanen. 



hensynet til naturmangfoldloven Sentrale prinsipper, kunnskapsgrunnlaget og miljørettslige prinsipper skal legges til grunn 
ved myndighetsutøving etter naturmangfoldloven og annen lovgivning. Dette skal 
komme fram av enhver beslutning som fattes hvordan disse prinsippene er vurdert, jf. 
naturmangfoldloven § 7. Dette innebærer en noe utvidet begrunnelsesplikt i forhold til 
det som følger av forvaltningsloven § 24. Se Klima- og miljødepartementets veileder T- 
1554 B Naturmangfoldloven kapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk. 
Kunnskap om kilder finnes i Miljødirektoratets Veileder om konsekvensutredninger for 
klima og miljø. 

Merknaden tas til etterretning. Sentrale prinsipper, 
kunnskapsgrunnlaget og miljørettslige prinsipper skal drøftes og 
vurderes i planbeskrivelsen. 

 

hensynet til varig verna vassdrag Manndalselva er varig verna vassdrag i verneplan 1. Myndighetene på alle nivåer og i alle 
sektorer er forpliktet til å ta hensyn til verdiene i de verna vassdragene i henhold til 
rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag kapittel 4. Retningslinjene gjelder 
vannstrengen og et belte inntil 100 m langs denne, samt andre deler av nedbørsfeltet 
som det er faglig dokumentert at har betydning for vassdragets verneverdi. For 
Manndalselva er vernegrunnlaget: "Vassdraget er en sentral del av et karakteristisk 
landskap med høye fjell, bratte dalsider og korte sidedaler, og med en bred og flat 
hoveddal. Elveløpsformer og isavsmeltingsformer inngår som viktige deler av 
naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet." 

Merknaden tas til etterretning. Manndalselva som vernet vassdrag skal 
drøftes og vurderes i planbeskrivelsen. Faglig dokumentasjon må om 
nødvendig innhentes for vurdering av om hele planområdet har 
betydning for vassdragets verneverdi. 

 

Byggegrense mot elva Kommunen har forbud mot tiltak i en 10 m bredde fra elva. Den framstår som noe smal 
for å ivareta de økologiske funksjonene kantvegetasjonen har i naturen. Det må vurderes 
om den bør settes bredere. 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. 

kantvegetasjon 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. Vi ser det som viktig at 
kommunen fastsetter bredden på vegetasjonsbeltet langs vassdrag innenfor 
planområdet ut fra kriteriene i paragrafens første ledd. se også NVEs Veileder nr. 2/2019. 

Planarbeidet vil søke å legge alle tiltak så langt fra elva som mulig, og 
sikre en størst mulig kantsone mot elva. Hensyn som angitt i PBL § 1-8 
skal tas ved utforming av plankart og bestemmelser. 

 
 
 
Planarbeidet vil søke å legge alle tiltak så langt fra elva som mulig, og 
sikre en størst mulig kantsone mot elva. Vannressursloven § 11 og NVEs 
Veileder nr 2/2019 tas med i planarbeidet. 

 

Vernebehov og utredning Vernet av Manndalselva har særlig fokus på naturmangfold og friluftsliv. I rikspolitiske 
retningslinjer for vernede vassdrag er avgrensningene satt til: 

1 Vassdragsbeltet, dvs. hovedelver, sideelver, større bekker, sjøer og tjern og et område på 
inntil 100 meters bredde langs sidene av disse 

2 Andre deler av nedbørfeltet som det er faglig dokumentert at har betydning for 
vassdragets verneverdi. 
Statsforvalteren forventer at dette utredes, og planprogrammets punkt 2.6 vurderes på 
nytt i lys av at vernet vassdrag, kantvegetasjon, myr og urørt skogsområde nært vernet 
vassdrag vil bli påvirket om det anlegges en motorsportbane her. 

 
 
 
 
 
 
 

Planens påvirkning og betydning for vernet av Manndalselva skal 
utredes i forbindelse med planarbeidet, og tiltak for å ivareta 
verneinteressene i størst mulig grad skal innarbeides. 



innleggelse av data i offentlige Vi minner om § 24 i forskrift om konsekvensutredninger. Her heter det: "Data som er 
databaser samlet inn i arbeidet med konsekvensutredninger skal systematiseres i samsvar med 

standarder når slike foreligger. De systematiserte dataene skal gjøres tilgjengelige for 
offentlige myndigheter slik at dataene kan legges inn i offentlige databaser. der det er 
lagt til rette for dette, skal forslagsstilleren selv legge inn de innsamlede dataene i 
offentlige databaser." Se mer informasjon i Miljødirektoratets veileder 
Konsekvensutredninger for klima og miljø i planarbeidet. 

Merknaden tas til etterretning. 

 

 
 

Manndalen UIL 
styreprotokoll særutskrift 
v/leder Henrik Olsen 

 
 

Troms og Finnmark 
fylkeskommune, seksjon for 
areal- og 
samfunnsplanlegging 
v/Charles Petterson og 
Christina Solhaug 
Joakimsen 

Statsforvalteren ønsker lykke til videre og stiller til disposisjon ved behov for 
råd/veiledning. Ved henvendelser ber vi om at saksnummer 2021/2176 oppgis. 

03.03.2021 Manndalen UIL har på styremøte 03.03.21 enstemmig vedtatt følgende høringsuttalelse: 
… MUIL har ingen innsigelser til planprogrammet. MUIL er positiv til at det er lokalisert et 
egnet område til motocrossbane i bygda, og at det er iverksatt regulering til formålet. en 
framtidig motocrossbane vil bidra til å styrke tilbudet til barn og unge i bygda og 
kommunen. 

14.04.2021 Planarbeidet er vurdert til å være konsekvensutredningspliktig, men det er ikke pekt 
konkret på hvilket tiltak i vedlegg I planarbeidet faller inn under, og dette må 
fremkomme i høringsforslaget. Fylkeskommunen støtter kommunens valg av følgende 
åtte tema som er vurdert å inngå i konsekvensutredningen: Trafikk, Støy, Biologisk 
mangfold, Landskap, vegetasjon, kulturminner og kulturmiljø, Grunnforhold/geoteknikk, 
Skred-/ras-/flomfare, Reindrift, Landbruk. 

 
kulturminner For kulturminner setter vi ikke krav til kartlegging av automatisk fredede kulturminner. 

Kommunen har ansvaret for forvaltning av nyere tids kulturminner som ikke faller inn 
under kulturminneloven, ved avsetting av hensynssone etter pbl. § 11-8 c) Sone med 
særlig hensyn til landbruk, reindrift, mineralressurser, friluftsliv, grønnstruktur, landskap 
eller bevaring av naturmiljø, med angivelse av interesse. 

 
 

Merknaden tas til etterretning. 
 
 
 
 

Konsekvensutredningsplikten er diskutert i revidert utgave av 
planprogrammet. 

 
 
 
 
 

Merknaden tas til etterretning. 

 

barn og unge Det angis at hovedformålet med planen er barn og unges interesser. Rikspolitiske 
retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen vil derfor være 
relevant og må angis i kap. 3.2 under nasjonale føringer. I retningslinjene er det i kap. 4 
angitt krav til planleggingsprosessen - både at konsekvenser for barn og unge skal 
vurderes og at barn og unge skal ha anledning til å delta i planprosessen. Videre angis det 
i kap. 5 krav til fysisk utforming av arealer som skal brukes av barn og unge, og da særlig 
sikkerhet mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. 

Er lagt inn i planprogrammet og tas med i det videre planarbeidet. 

 

Medvirkning Opplegg for medvirkning skal redegjøres i planprogrammet jf. Pbl. § 4-1. Konkrete tema 
og møter, med oversikt over aktuelle parter å involvere, må skisseres på et tidlig stadium 
og fremkomme i planprogrammet. Barn og unge er allerede oppgitt som en viktig part, 
og bør synliggjøres i medvirkningsprosessen. Vi vil også påpeke at barn og unge, 
ungdomspanel, barne- og ungdommens kommunestyre eller ungdomsråd er 
høringsinstanser når planforslag legges ut til offentlig ettersyn jf. pbl. § 5-2. 

Plan for medvirkning er lagt inn i planprogrammet. Det legges opp til 
særmøter med berørte grunneiere, gårdsbruk, reinbeitedistrikt, barn og 
unge og deres representanter, og folkemøte for innspill fra andre. 
Merknad om høringsinstanser til offentlig ettersyn tas til etterretning. 



klima Det er i kap. 3.2 i planprogrammet vist til gjeldende nasjonale planer og føringer, uten at 
statlige planretningslinjer er inkludert. Vi minner om at tiltaket skal vurderes iht. statlig 
planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. § 1 angir at 
klimatilpasning og utslippsreduksjoner skal sees i sammenheng der det er relevant. Det 
er viktig å planlegge for løsninger som både reduserer utslippene og reduserer risiko og 
sårbarhet som følge av klimaendringer. Klimaendringer må være en del av ROS-analysen 
(jf. kap. 4.3). Vi viser også til forskrift om konsekvensutredninger § 21, og ber om at det 
belyses hvilken virkning planen har på klimagassutslipp, jf. planprogrammets kap. 4.3. 

Er lagt inn i planprogrammet og tas med i det videre planarbeidet. 
Klimaendringer skal inngå som en del av ROS-analysen. Planens virkning 
på klimagassutslipp skal belyses i planen. 

 

kulturminnevern Fylkeskommunen er myndighet for å ivare automatisk freda kulturminner i 
arealplanlegging, og så langt vi kjenner til er det ingen konflikt med kjente, automatisk 
freda kulturminner. Den generelle aktsomhet- og meldeplikten må fremgå av planens 
dokumenter: 
Dersom det i løpet av arbeidets gang skulle komme frem gjenstander eller spor som 
indikerer eldre tids aktivitet i området, må arbeidet stanses og fylkeskommunen 
kontaktes umiddelbart. Både tiltakshaver og utførende entreprenør har ansvar for at 
dette pålegget blir fulgt opp jf. lov om kulturminner av 1978 § 8, andre ledd. 

Merknaden tas til etterretning. 
 
 
 

Merknaden tas med i planbeskrivelsen. 

 

samferdsel Fylkesveg 7932 har fartsgrense 80 km/t og ÅDT 0-300 på stedet. Tiltaket kan medføre noe Merknaden tas til etterretning. 
økt trafikk. Slik det fremkommer i planprogrammet vil ikke fylkesvegen bli berørt i større 
grad. Trafikk er et eget tema for utredning i konsekvensutredningen, og våre 
samferdselsinteresser er ivaretatt i planprogrammet. 

 

SOSI Ved høring av planforslag ber vi om at SOSI-fil og PDF inkl. tegnforklaring av plankartet 
sendes Kartverket på epost planTRF@kartverket.no. Kartverket utfører en teknisk 
kontroll av planen og melder ev. rettingsbehov tilbake til kommunen. Kontrollen bør skje 
før høring slik at eventuelle feil og mangler er rettet opp før plankartet sendes ut. 

Merknaden tas til etterretning. Plankartet sendes i ønsket format til 
Kartverket ved høring av planforslag. 

 

 
 

Manndalen 
Motorcrossklubb v/ styret, 

avslutning Vi ønsker lykke til med planarbeidet. Ta gjerne kontakt ved behov for avklaringer, råd og 
veiledning underveis. 

14.04.2021 Manndalen Motorcrossklubb er positiv til at kommunen bidrar med å regulere 
motocrossbane i Manndalen. Dette er et etterspurt og forebyggende viktig tilbud for 

 
 

Merknaden tas til etterretning. Det vil dessverre ikke bli mulig å sette i 
gang med tiltaket inneværende sesong. Se planprogrammets forslag til 

v/Silje Hovdenak barn og unge som vi har arbeidet lenge med å få på plass. Vi mener det er viktig at planen fremdriftsplan, hvor det antydes at endelig vedtak av planen kan skje i 
ferdigstilles fortest mulig. derfor vil vi påpeke at planprogrammet ikke viser til datoer for 
framdrift og når reguleringsplanen skal være ferdig behandlet. vi minner om 
Formannskapets vedtak 07.09.20 som viser til at reguleringsplanarbeidet skal være 
ferdigstilt innen utgangen av april 2021. Vi ber med dette om at kommunen følger opp 
formannskapsvedtaket og påser at planen ferdigstilles innen kort tid slik at vi kan ha 
mulighet til å sette igang med tiltaket i inneværende sesong. 

juni 2022. 

mailto:planTRF@kartverket.no


Sametinget ved Andreas 06.04.2021 Sametinget har ingen kulturminnefaglige merknader og kjenner ikke til at det er registrert Merknaden tas til etterretning. Spørsmål om nevnte hule vil bli tatt opp i 
Stångberg og André Nilsen automatisk fredede samiske kulturminner i det aktuelle området. I nærheten skal det 

imidlertid være en hule eller heller som blant annet ble brukt under krigen. Vi ber om at 
opplysninger om hvor denne ligger samles inn og hulen sikres i plankart med tilhørende 
bestemmelser dersom den skulle ligge innenfor planavgrensningen. Dette er 
sannsynligvis ikke et fredet kulturminne, men vi ber om at hulen ikke blir skadet i 
anleggsarbeidet eller av motocrossbanen. Vi minner også om den generelle 
aktsomhetsplikten. Dette bør komme frem av bestemmelsene, og vi foreslår følgende 
tekst: 
Skulle det under bygge- og anleggsarbeid komme fram gjenstander eller andre spor som 
viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses. Melding sendes Sametinget og 
fylkeskommunen omgående, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 
annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre 
arbeidet i marken. 
Bestemmelsen bør også angis i forbindelse med enkelttiltak innenfor området. Vi minner 
også om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk fredet i følge kml. 
§ 4 annet ledd. Det er ikke tillat å skade eller skjemme et automatisk fredet kulturminne 
eller sikringssonen på 5 m rundt kulturminnet jf. kml. §§ 3 og 6. 

folkemøter etc. og forsøkt kartlagt. Om hulen skulle ligge innenfor 
planområdet vil den bli tatt hensyn til. 

 
 
 
 
 

 
Merknaden tas med i planbeskrivelsen. 

 
 
 
 
Merknaden tas til etterretning. 

 

Statens vegvesen 
v/Oddbjørg Mikkelsen og 
Mariann Larsen 

08.04.2021 Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 
andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi 
uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, og som statlig fagmyndighet med 
sektoransvar innenfor vegtransport. Statens vegvesen har det generelle ansvaret for å 
påse at trafikksikkerhet og fremkommelighet ivaretas i transportsystemet. Dette gir oss 
rett til å stille krav til både statlige, fylkeskommunale og kommunale veger, gater og 
løsninger for gående og syklende. 

 

 
 
 
 
 
 
 

RBD 37 Skarfvaggi 
reinbeitedistrikt 

De temaene som skal utredes nærmere i følge planprogrammet, synes relevante for 
denne planen. For temaet trafikk bør også forholdene knyttet til plassering av 
parkeringsareal og eventuelle løsninger for myke trafikanter inngå i utredningen. For 
forhold knyttet til avkjørsel fra fylkesveg 7932 henvises til Troms og Finnmark 
fylkeskommune som ivaretar vegeieransvaret. For øvrig har ikke Statens vegvesen 
merknader. 

19.08.2020 Vi er generelt for utvikling av bygdesamfunn og støtter gjerne tiltak som er til gode for 
alle. Reindriften er veldig sårbar for tekniske inngrep og uromomenter i beiteland. 
Sesongbeiter som vår-/kalvingsområder er særlig utsatt. Vi har vårbeite også i 
Manndalen, og har problemer med å få reinen til å trekke forbi anlagte tiltak, og erfaring 
for at kommunen ikke følger opp avtale om å lage bruksregler for å ivareta beiteroen i 
den kritiske vårperioden. Det aktuelle planområdet inngår i vårbeitet, og vi finner det 
utrolig at dette ikke er kjent for kommunen. Viktigheten for reindriften må klargjøres av 
de som har den utfyllende kunnskapen om dette. En motocrossbane på vårbeiteland kan 
ha stor negativ effekt for reinen. Reindrift er ikke tatt med i støyvurderingsrapporten. Vi 
ønsker en mer omfattende vurdering av prosjektets påvirkning på miljøet og reindriften, 
og forutsetter at dette gjøres. 

Merknaden tas til etterretning og er innarbeidet i planprogrammet. 
 
 
 
 

 
Merknaden tas til etterretning. Det legges opp til særmøter med 
reinbeitedistriktet for å kartlegge muligheter og begrensninger. 
Støyrapport i forhold til reindrift kan vurderes, men forholdet kan 
kanskje like gjerne avgjøres med planbestemmelser som forbyr aktivitet 
i planområdet i de aktuelle månedene. Dette må avklares i planarbeidet 
i samråd med reinbeitedistriktet. 


