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1 Litt om Kåfjord 
 

 

Kåfjord ligger midt inne i Nord-Troms regionen og har et areal på 951,1 km2, hvor mer enn  

70 % av arealet ligger høyere enn 600 m.o.h., og kommunen er derfor Troms fylkes høyeste  

liggende kommune.. 

 

Bosetting i Kåfjord er i hovedsak i bygdene Manndalen, Birtavarre, og kommunens  

administrasjonssted Olderdalen 

 

Kåfjord inngår i samelovens språkforvaltningsområde. I kommunen er det en levende  

sjøsamisk kultur. Kommunens areal omfatter også deler av tre reinbeitedistrikt.  

Kåfjord kommune står ovenfor mange muligheter og utfordringer i den tiden som kommer i  

forhold til å fremstå som en attraktiv kommune for innbyggerne, besøkende og næringsliv.  

Kommunen har en viktig rolle som tjenesteyter, samfunnsutvikler og forvalter av  

fellesskapets verdier. 

 

 

1.1 Hensikten med planen 

 
Formannskapet i Kåfjord kommune har vedtatt å utarbeide reguleringsplan for del av gnr. 30 bnr. 81 i 
Manndalen. Området reguleres til motocrossbane med tilhørende adkomstvei, parkeringsplass, klubbhus og 
grøntarealer. Planområdet er på rundt 47 daa.  
 
Forslagsstiller ønsker behandling av forslaget l planforum 17.02.2022. Det er kommet inn at uttalelser fra 
sektormyndigheter og berørte parter på planprogrammet. I planforumet vil eventuelle konflikter og forhold 
som har betydning for den videre behandlingen av planen klarlegges. Det må avklares blant annet skogs- og 
jordbruksinteresser, grunnforhold, vern av vassdrag, reindrift, støy og skredfare.  
 
Forslag til planprogram ble behandlet i formannskapet og sendt på høring til berørte myndigheter og lagt ut 
til offentlig ettersyn, og oppstart av planarbeidet ble kunngjort på nett og i avis med brev til berørte parter. 
Høringsfristen ble satt til 14. april 2021. 
 
 
Planprogrammet ble behandlet og fastsatt av formannskapet etter høringsrunden 13.07.2021. Innspill som 
ble mottatt i denne runden ble tatt med i det endelige planprogrammet. innspillene er grunnlaget for 
arbeidet med planbeskrivelse, plankart, bestemmelser og tilhørende utredninger. 
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Forslagstiller ønsker å regulere motocrossbane for Manndalen motocrossklubb som vist på flyfoto nedenfor.  
 

 
 

1.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

 

Forslagsstiller er Kåfjord kommune. 

Plankonsulent er AR-Ing AS, Kåfjord. Kontaktperson er 

1.3 Tidligere vedtak i saken 

Det er ikke gjort tidligere vedtak i saken som gjelder regulering.  

 

1.5 Krav om konsekvensutredning?  

Plankonsulent har sammen med Kåfjord kommune konkludert med at planen utløser krav om 

konsekvensutredning i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger: 

§ 6.Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding 
Følgende planer og tiltak skal alltid konsekvensutredes og ha planprogram eller melding: 
b) reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. 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 
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2 Planprosessen 

2.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt.  

 

Planprogram og varsel om oppstart ble kunngjort i Fremtid i Nord og på Kåfjord kommunes 

hjemmeside. Samtidig ble berørte naboer og offentlige myndigheter i henhold til liste fra 

Kåfjord kommune direkte varslet i brev.  

Det har vært avholdt folkemøte om arbeidet med reguleringsplan for motocrossbane i 

Manndalen mandag 25. oktober kl. 18.00 på Senter for nordlige folk. Der ble det informert om 

planene.  

Sektormyndighetene har fått varsel om oppstart og planprogram til høring. 

 

Fylkesmannen i Troms har også blitt kontaktet underveis bl.a. om dette. Etter anbefaling fra 

Fylkesmannen har en også invitert distriktsstyrene til dialogmøte om dette.  

Vi har ikke lyktes å få dialogmøte med reiddriftsstyrene, men har fått forståelse for at 

reindrifta frykter støy spesiellt i kalvingstida.  

Vi er inneforstått med at avklaring her må gjøres mot Distriktene 24, og 37, samt Fylkesmannen og 

reindriftskart (Kilden). 

 

3 Gjeldende planstatus og overordnede føringer 
 

3.1 Noen sentrale føringer som har hatt betydning for prosessen 

 

 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 

 DSB: Håndtering av havnivåstigning i kommunal planlegging 

 NVE: Flaum og skredfare i arealplnar. Retningslinjer 2/2011 

 Sametingets planveileder 

 

 

3.2 Regionale føringer 

Fylkesplan for Troms 2014-2025 (02.09.14) har følgende målsetting for 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». 

Planen viser til ulike utfordringer som er mellom by og distrikt, 100-metersbeltet, oppdatering 

av arealdelen, klimatilpasning og næringsutvikling. 
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3.3 Lokale føringer 

I kommuneplanens arealdel for perioden 2015 – 2027 er reguleringsområdet et LNFR område. 

 

 

 

 

Figur 4.  Planområdets varslede utstrekning markert med blått 

Planområdet avgrenses av Manndalselva i vest og fylkesveien i øst. Området som omfattes av 
detaljreguleringsplanen er på ca. 47 daa. Det legges inn en buffersone på 20 m mot Manndalselva. 

 

3.4 Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er ikke tidligere regulert. 

 

3.5 Tilgrensende planer 

Ingen tilgrensede planer. 

3.6 Temaplaner 

Ingen temaplaner berøres spesielt. 

4 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

4.1 Beliggenhet 

Planområdet avgrenses av Manndalselva i vest og fylkesveien i øst. Området som omfattes av 
detaljreguleringsplanen er på ca. 47 daa. Det legges inn en buffersone på 20 m mot Manndalselva. 
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4.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

 

 

 

4.3 Stedets karakter og landskap 

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. Fra 34.4 Kåfjorddalen munner to 

atskilte daler, Manndalen (Ommáivággi) og Kåfjorddalen, ned til Kåfjorden (Gávuotna) – en 

fjordarm av Lyngenfjorden (Ivgovuotna). Avgrensingen her gjør at hele fjordbotnen også (noe 

atypisk) inngår i regionen. 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 dalfot, 

mens raskjegler og stedvis blankskurte bergflater er typisk oppe bratte dalsider. (NIJOS 

rapport 10/2005) 
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4.4 Kulturminner og kulturmiljø 

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

«17450 Vatnet Automatisk fredet Bosetning-aktivitetsområde». Det ligger ca 190 m i luftlinje 

fra der banen ønskes anlagt. 

  

4.5 Naturverdier  

Manndalselva (nordsamisk: Olmmáiváteatnu eller Olmmáivátjohka)[1] er ei elv i Kåfjord 

kommune i Troms og Finnmark. Den renner nordover fra fjellområdene ved grensa til Storfjord 

til munningen på sørsida av Kåfjorden. Elva er 37,3 km lang, og har et nedbørfelt på 207,07 

km².[2] Middelvannføringen ved munningen er 5,92 m³/. 

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

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 for å sikre vassdraget.  

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

Tiltaket vil avgrenses til deler av området som ikke er myr, og planen bør sikre at myrområdet 

blir opprettholdt som i dag og ikke dreneres. På denne måten vil utbyggingen bidra til å 

hensynta FNs bærekraftmål og hvilke miljøkrav som skal stilles i planen ved anskaffelser og 

utbygging. 

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. På bakgrunn av innspill fra statsfforvalteren 

settes byggegrensa, kantsonen til elva i reguleringsplanen til 20 m.  

4.6 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. 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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4.7 Landbruk 

Planområdet grenser til område med fulldyrka jord. Denne jorda vil ikke bli berørt. 

 

Området består av noe produktiv skog. En del av denne må fjernes der banen planlegges. 

Ingenting av fulldyrka jord vil bli berørt. 

 

4.8 Reindrift 

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

– Skárfvaggi. Området betegnes som del av et viktig vårbeite for reindriften av Skárfvaggi 

beitedistrikt.  

 

I perioden 01.1 1-1 5.04 området vinterbeite for Helligskogen reinbeitedistnkt. Det er 

hovedsakelig områdene over tregrensen som brukes og disse er gode og viktige beiteområder 

for reinen. 

 
Utsnitt av reindriftskart fra Kilden. 

Reindrifta har uttrykt bekymring for støy spesielt i kalvingstida. Reinen gjør meste 

parten av kalvingen mens den oppholder seg i høyden. Så trekker den ned til lavere 

strøk- Som avbøtende tiltak på dette vil en legge inn i reguleringsbestemmelsene at 

banen ikke kan brukes før f. 20 mai.  
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4.9 Trafikkforhold 

Kjøreadkomst til planområdet er tatt inn i reguleringsplanforslaget i henhold til 

retningslinjene fra Statens vegvesen for avkjøring. 

På banen er det beregnet å være 10 – 15 brukere samtidig. Trafikkmengde på atkomstveien 

forventes å bli svært liten og i all hovedsak begrenset til brukere av banen. 

Det er ingen kjente registrerte trafikkulykker i området. 

4.10 Barns 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 to ganger ukentlig fra omkring mai til 
oktober. Å få mulighet til tilrettelagt bane for trening og konkurranser vil være et vesentlig trivselsmoment 
for klubben, og vil også ha en positiv virkning for samfunnet ellers.  
 
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. 
 

4.11 Sosial infrastruktur 

Bygging av en motocrossbane vil ikke gi noen direkte påvirkning på sosial infrastruktur i området, men vil 

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

4.12 Universell utforming 

Tilgjengelighet til crossbanen vil bli tilrettelagt slik at også bevegelseshemmede kan besøke og benytte seg 
av crossbanetilbudet. 
 

4.13 Teknisk infrastruktur 

Plasseringen av ønsket løypetrasé vil delvis komme under et nettanlegg på 22 kV som løper nord-sør i 

området. Det må avklares med Ymber Produksjon som er eier av linjen om det tillates å anlegge et slikt tiltak 

under linjen.  

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

forsyningsnettet avklares med Ymber. 

Planområdet forutsettes tilknyttet eksisterende renovasjonsløsning med periodevis søppelhenting av 

Avfallsservice AS. 

Det er ingen kommunale vann- og avløpsnett i området. Mulige løsninger for dette avklares i planarbeidet. 

 

4.14 Grunnforhold 

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

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

Disse forholdene er belyst og avklares i Risiko og sårbarhetsanalysen. 
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4.15 Støyforhold 

Planområdet utvikles i henhold til forslagsstillers ønske. Trasé for banen er utarbeidet av Manndalen 
motocrossklubb og tilpasset støyvurderinger i samarbeid med konsulent. 
 

4.16 Luftforurensing 

Det er ingen luftforurensning i området, og planforslaget medfører ingen luftforurensning. 

4.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) 

Det er laget en egen konsekvensvurdering med risiko- og sårbarhetsanalyse av 

reguleringsplanen. Dette dokumentet er en del av planbeskrivelsen og vedlegges denne. 

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) 

     

Under «på grensen» risiko finner vi hendelsene  

  

De andre hendelsene havner på grønt under akseptabel risiko disse har vi ikke tatt med I tabellen. 

Men de er beskrevet i konsekvensvurderingens risiko- og sårbarhetsanalyse.  

arnøskjerv 

4.18 Næring 

Planforslaget berører direkte og/eller indirekte et område som planlegges brukt til småskala turistrettet 

virksomhet basert på naturverdier, stillhet, kultur og friluftsliv. Grad og omfang av planforslaget påvirkning 

må avklares, og avbøtende tiltak foreslås i forbindelse med planarbeidet. 

For øvrig berøres også landbruksnæring og reindriftsnæring som er anført som egne tema for utredning. 

4.19 Analyser/ utredninger 

Det er laget en egen konsekvensvurdering med risiko- og sårbarhetsanalyse av reguleringsplan 

for Lauksund boligfelt. Dette dokumentet er en del av planbeskrivelsen og vedlegges denne. 

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 
   Temaer behandlet i konsekvensutredningen 
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5 Beskrivelse av planforslaget 
Planforslaget er vist på vedlagte plankart datert ………2022. 

5.1 Planlagt arealbruk 

 


