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1. Konsekvens vurdering 

1.1. Plan- og bygningsloven 

I henhold til plan- og bygningsloven skal det gjennomføres en konsekvensutredning av nye 

utbyggingsområder I denne konsekvensutredning av Reguleringsplan for motorcrossbane i 

Manndalen tas det utgangspunkt i arealformålets konsekvens for samfunnsviktige og 

miljømessige tema. I konsekvens-utredningen brukes tilgjengelig/kjent informasjon.  

Plan- og bygningsloven skal brukes aktivt for å unngå inngrep i viktige områder for biologisk 

mangfold. Planarbeidet skal resultere i et plankart med planbestemmelser og retningslinjer, en 

konsekvensutredning og en risiko- og sårbarhetsanalyse. 

1.2. Naturmangfoldsloven (Lov 2009 -06-19 nr. 100) 

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold 

og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, slik at den gir grunnlag for 

menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden. 

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. 

 

Reguleringsplanen 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.  
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1.3. Tema som er vurdert i verdi- og konsekvensutredningen 

Miljø og naturressurser: 

Naturverdier, biologisk mangfold  

Landskap 

Kulturminner, kulturmiljø  

Forurensing, støy 

 

Samfunn: 

Næringsliv/sysselsetting 

Landbruk 

Reindrift 

Bruk i dag 

Friluftsliv og rekreasjon 

Barn og unge Transportbehov Samfunnssikkerhet 

Infrastruktur og kommunalt tjenestetilbud 

Samfunnssikkerhet 

Figur 1.1: Aktuelle tema i konsekvensutredningen 

1.4. Metodikk 

Reguleringsplanen vil blir konsekvensutredet. Verdien når det gjelder de nevnte temaene blir 

vurdert på en skala fra A. svært stor eller stor verdi til C. mindre eller liten verdi. 

Konsekvensene på temaene blir utredet/vurdert. Her brukes en skala som utgår fra 0 som står 

for ingen effekter og går til -3 store negative 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: Store eller svært store negative 

-2: Middels negative konsekvenser 

-1: Små negative konsekvenser 

 0: Ubetydelige eller ingen konsekvenser 

+1: Små positive konsekvenser 

+2: Middels positive konsekvenser 

+3: Store eller svært store positive 

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 

påvirka av, og risiko som utbyggingen kan føre til. 

Utgangspunktet er at denne framstillingen, sammen med planbeskrivelsen skal tilfredsstille 

kravene i forskrift om konsekvensutredninger.  

Reguleringsplan for Manndalen motorcrossbane skal ha en konsekvensutredning jf. KU-

forskriften § 6 b. Konsekvensutredningen skal beskrive planens virkninger for miljø og 

samfunn. Det skal gjøres rede for hvilke miljø- og samfunnsverdier som finnes i det foreslåtte 
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utbyggingsområdeet. Virkninger utbyggingen kan få for disse verdiene og hva som kan gjøres 

for å avbøte negative virkninger skal vurderes. Det skal også gis en vurdering av virkningene 

av de samlede arealbruksendringene i planen. 

2. Konsekvensvurderingen 

Manndalen Motorcrossbane 

Planlagt arealbruk Motorcrossbane 

Størrelse 49 daa 

  

Planavgrensning  

 

 

Natur og miljø - (NML §§ 8 -12 – se samlet vurdering til slutt) 

Naturmangfold 

Stor verdi A 

Konsekvens 0 

    0 Planområdet ligger innenfor landskapsregion 34 (Indre bygder i Troms). 

Området ligger på 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. 
Landskap 

Stor verdi A 

Konsekvens -1 

-1 Kåfjord kommune har forbud mot tiltak i en 10 m bredde fra elva. Her har 

statsforvalteren påpekt at den framstår som noe smal for å ivareta de 

økologiske funksjonene kantvegetasjonen 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 til 20 m for 

å sikre vassdraget. . 

Kulturminner 

Stor verdi A 

Konsekvens 0 

0 I følge https://askeladden.ra.no er det ikke automatisk freda kulturminne 

som berører eiendommen. 

Forurensning, støy -2  Utbyggingen kan medføre en del støy. Reindriftsnæringa har uttrykt at de 

er bekymret for støy i kalvingstida.. 

  

https://askeladden.ra.no/
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Samfunn   

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. 

Landbruk     

Stor verdi A 

Konsekvens 0                                

0 Manndalen er en svært aktiv landbruksbygd i Kåfjord. Banen tenkes 

lokalisert like ved 20 daa fulldyrka jord. Denne berøres ikke. Området 

består ellers av noe produktiv skog og annet markslag. 

Reindrift 

Stor verdi A 

Konsekvens 0 

0 For reindriftsnæringa er området kalvings land samt vår-, sommer- og 

høstbeiteområde for rundt 2500 voksne dyr pluss kalver i perioden april 

til oktober. Tomta betegnes som skrinn jorddekt fastmark og berører 

derfor ikke interesse beiteområdet for reindrift. Planens østlige grense 

ligger ca 42m fra trekk lei for rein (kilden.no).  

Samferdsel 

Stor verdi A 

Konsekvens  

 

-1 

Trafikkformål gjelder atkomst og avkjøring fra fylkesveien, og 

opparbeides iht. standard for formålet.  

Barn og unge 

Stor verdi A 

Konsekvens +1 

+1 Det er barn og unges interesser som blir ivaretatt i planen. 

Folkehelse 

Stor verdi A 

Konsekvens 0 

0   

Universell utforming 

Stor verdi A 

Konsekvens +3 

+3 Det vil bli tilrettelagt for at bevegelseshemmede kan bruke banen. 

SamfunnssikkerhetStor 

verdi AKonsekvens 0 

0 Det er ingen spesielle utfordringer til samfunnssikkerhet med planen 

Kommunal økonomi 

Stor verdi A 

Konsekvens 0 

0 Ingen umidellbare konsekvenser for kommunal økonomi. 

Samlet kan vi si at konsekvensene for reguleringen vil både gi positive konsekvenser og 

negative konsekvenser. Omfanget vurderes samlet til å være middels/lite 

Konsekvensen blir dermed lite negativt. 
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3. Risiko- og sårbarhetsanalyse 

3.1. Risiko og sårbarhetsforhold i planområdet. 

Hensikten med denne ROS-analysen er å avdekke om planen vil medføre endringer av risiko 

for mennesker og omgivelser, og om disse endringene er akseptable eller ikke. Plan- og 

bygningslovens § 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger:  

Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 

sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen 

skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 

utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 

Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 

12- 6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i 

sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. 

 

 

Plandokumenter 

 Risiko og sårbarhetsanalyse for Troms fylke 2016 - 2019 

 Kommuneplanens arealdel for Kåfjord kommune 2015 – 2027 

 Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse for Skjervøy kommune 2017-2020 

 

3.2. Metode og forutsetninger 

Analysen er gjennomført ved hjelp av en egen sjekkliste basert på rundskrivte fra DSB. 

Analysen er basert på planforslag datert xx.xx.2022. Uønskede hendelser er ut fra en 

vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon og utforming. 

Metodikken er hentet fra veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, som er utarbeidet 

av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

Sannsynlighet (S) er for hendelse vil skje er satt opp i 5 kategorier.  Nedenstående skjema er 

satt opp med sannsynlighet i 5 kategorier. 

 

Sannsynlighet Vekttall Forventet frekvens 

Svært lav S1 Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 1000 år. <0,1 % sannsynlighet pr år 

Lav S2 1 gang i løpet av 100 til 1000 år. 01,-1 % sannsynlighet pr år 

Middels S3 1 gang i løpet av 50 til 100 år, 1-2 % sannsynlighet pr år 

Høy S4 1 gang i løpet av 10-50 år. 2-10 % sannsynlighet pr år 

Svært høy S5 Oftere enn 1 gang i løpet a 10 år, >10 % sannsynlighet pr år 

 

  

http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMTR/PLAN/Samfunnssikkerhet/2014_FylkesROS.pdf?epslanguage=nb
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Konsekvensen (K) av hendelser er rangert etter forventet skadeomfang med hensyn til mennesker, 

miljø og økonomiske verdier. 
Begrep Vekttall Mennesker Miljø Økonomisk konsekvens 

Ufarlig K1 Ingen 

personskader 

Ingen miljøskader Systembrudd er uvesentlig 

En viss fare K2 Få og små 

personskader 

Mindre miljøskader System settes midlertidig 

ut av drift. Kan føre til 

små skader dersom ikke 

det finnes reservesystem 

Kritisk K3 Alvorlige 

personskader 

Omfattende skader på miljøet System settes ut av drift i 

flere døgn. Betydelig 

skade på eiendom. 

Farlig K4 Alvorlige 

skader/1 død 

Alvorlige skader på miljøet. 

Andre avhengige systemer 

System settes ut av drift 

over lengre tid; alvorlig 

skade på eiendom.  

Katastrofalt K5 En eller flere 

døde 

Svært alvorlige og langvarige 

Skader på miljøet, uopprettelige  

miljøskader 

System settes varig ut av 

drift; uopprettelig skade 

på eiendom 

Risiko (R) er lik produktet av sannsynlighet (S) x konsekvens (K). S x K = R  

 

Risikodiagram 

Sannsynlighet 

Konsekvens 

Ufarlig (K1) En viss fare 

(K2) 

Kritisk 

(K3) 

Farlig 

(K4) 

Katastrofalt 

(K5) 

Svært sannsynlig 

(S5) 

     

Meget sannsynlig 

(S4) 

     

Sannsynlig (S3) 

 

     

Mindre 

sannsynlig (S2) 

     

Lite 

sannsynlig(S1) 

     

ROS-analysen legges inn i et risikodiagram som viser sannsynlighet og konsekvens. Diagrammet er delt inn i 3 

sektorer med slike fargekoder: 

 

Rødt felt indikerer uakseptabel risiko.  Tiltak må iverksettes for å redusere denne ned til gul eller grønn. 

Gult felt indikerer «på grensen» risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko. 

Grønt felt indikerer akseptabel risiko 

En slik risikomatrise vil på oversiktsnivå være forbundet med usikkerhet.  Enkelte farer må håndteres og følges 

opp uansett i forbindelse med arealforvaltning og planlegging. 
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3.3. Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak 

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabellen under.  

Natur/miljøforhold/vind/værforhold 

Hendelse/situasjon Aktuelt Sans Kons Risiko Kommentar/tiltak 

1. Kvikkleireskred 

 

 

 

Ja 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

   

I følge skriv fra NVE ligger tiltaket også i et 

område med stor sannsynlighet for marin 

leire (se utklipp fra NGU-kart). Det er også 

utført en regional kartlegging av fare for 

større kvikkleireskred (2018 Multiconsult) i 

området.  

Her anbefales det at det gjøres grunnboring 

før en går videre med utbygging av området 

1. Hensynet til varig verna 

vassdrag: Planområdet ligger 

delvis innenfor 100-

metersbeltet langs 

Manndalselva, som er varig 

verna vassdrag i verneplan. 

Ja 

 

 

3 

 

 

  

4 

 

 

    

Kåfjord kommune har en hensynssone på 10 

m mot Manndalselva. Denne hensynssonen 

settes til 20 m i reguleringsplanen. 
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Hendelse/situasjon Aktuelt Sans Kons Risiko Kommentar/tiltak 

2.  Snøskred og steinsprang 

 

Nei 

        

I følge Naturfare fra NVE Atlas er 

planområdet godt utafor aktsomhetsområde 

for Snøskred og steinsprang 

3. Radongass 

 

Nei 

       

Området er ikke kartlagt for radon. Nye 

bygg for varig opphold skal sikres mot 

radonstråling jfr. Krav i TEK 17  

 

4. Vind Ja  1  1   Det er generelt mer vind i forhold til 

klimaprognoser.  

5. Nedbørutsatt 

  nei 1 1  Ikke problematisk.  

 

Natur og kulturområder, medfører planen skade på 

Hendelse/situasjon Aktuelt Sans Kons Risiko Kommentar/tiltak 

6. Sårbar flora/ rødlistearter nei 1 1  

Ifølge artsdatabanken er det ikke sårbar flora 

eller rødlistearter på området 

7. Verneområder 

 

 

 Ja 

 

 

 1 

 

 

 1 

 

   

Planforslaget grenser til Manndalselva som 

er vernet. Det etableres en hensynssone mot 

denne på 20 m.. 

8. Vassdragsområder ja   1 1    

Det etableres en hensynssone på 20 m mot 

Manndalselva.  

9. Fornminner/kulturminner Nei  1   1    Ingen verna kulturminner på eiendommen 

 

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:  

Hendelse/situasjon Aktuelt Sans Kons Risiko Kommentar/tiltak 

10. Vei, bru, knutepunkt  Ja 2 2  

Fylkesveien er oversiktlig og det er ikke 

forventet stor trafikk til området. 

11. Brann/politi/sivilforsvar  Ja    

Slukningsvann vil løses i forbindelse med 

Manndalselva. 

12. Kraftforsyning Nei    

Eksisterende kraftforsyningsnett er i dag 

tilfredsstillende. Gode muligheter for 

oppjustering hvis dette er påkrevet i 

fremtiden.  

13. Vannforsyning Ja    

Behov for vannforsyning løses med vann 

Manndalselva evt brønn. Avklares i planen.  

14. Rekreasjonsområde  Ja  2  2   

Langs Manndalselva er det gode 

muliLgheter for fiske da den er lett 

tilgjengelig med vei og sti på begge sider av 

elva opp til Sætra. I de nedre deler av 

vassdraget er det laksefisket og interessen 

for dette som er den vesentlige interessen. 

Fisket i elva foregår mye i kulpen under 

Brufossen og mellom fossene. (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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Forurensning/ miljø/ storulykker 

Hendelse/situasjon Aktuelt Sans Kons Risiko Kommentar/tiltak 

15. Forurenset grunn  Nei         

16. Akuttutslipp til sjø/ 

vassdrag  Nei         

17.  Utslipp til luft/støv  Nei         

18. Avrenning fra fyllplasser 

etc  Nei         

19. Ulykker fra industri med 

storulykkepotensiale  Nei         

20. Støy i anleggsfasen  Nei         

21. Støy i driftsfasen  Nei         

22. Stråling fra høyspent  Ja  1  1    Avstandsregler fra høyspent til bygninger 

23. Andre kilder for uønsket 

stråling  Nei         

 

Transport 

Hendelse/situasjon Aktuelt Sans Kons Risiko Kommentar/tiltak 

24. Ulykke med farlig 

gods/eksplosjonsfare nei         

25. Trafikkulykker nei         Ingen kjente trafikkulykker i området 

 

3.4. Oppsummering av risikobildet 

3.5. Avbøtende tiltak 

Det etableres en hensynssone mot Manndalselva på 20 m. For å hensynsta reindrifta legges 

det inn i bestemmelsene at banen ikke kan tas i bruk før 20 mai. Dette vil hensynsta 

kalvingstiden til reindrifta. Grunnboring må vurderes før området utbygges. 

 

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 

Artsdatabenken 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/

