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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn for planarbeidet 
Tana hestesportsklubb og Tana motorklubb ønsker å bygge anlegg for utøvelse av hhv. heste- og 
motorsport i Tana, og klubbene har gått sammen om å planlegge/samordne disse aktivitetene på 
et felles område på Holmfjell, mellom Tana Bru og Rustefjelbma. Prosjektet har fått navnet Holm-
fjell Arena.  

 

Tana motorklubb har et anlegg for skutercross i Luftjokdalen, samlokalisert med hoppbakker og 
skytebaner. I dette området er det ikke mulig å drive motocross, som er i vekst i Tana. Per i dag 
er det en motocrossbane på g/bnr. 36/30 og 36/60 som drives på midlertidig dispensasjon i Luftjok, 
ikke langt fra Guolbba i Sieiddá/Seida. Klubben har også ønske om anlegg for drag og go-cart. Det 
er ikke mulig å etablere slike anlegg i områdene klubben disponerer i dag.  

 

Hestesportsklubben har ønsket å samle all aktiviteten sin til området i Holmfjell, etter at ridehallen 
ble etablert. Tidligere har aktivitetene vært spredt på flere forskjellige steder. Det er flere par i 
Tana der den ene driver med hestesport og den andre med motorsport. Det er bakgrunnen for at 
tanken om samlokalisering av anlegg for de to aktivitetene vokste fram. 

 

Området har tidligere vært i bruk av Forsvaret. Deler av området benyttes også av Politiet til ulike 
treningsaktiviteter. I planprosessen skal det i tillegg til klubbenes egne aktiviteter også sees på 
mulighetene for etablering av skytebane for Politiet. 

 

Tana kommune har behandlet planforespørselen, og har anbefalt oppstart av planarbeidet. Se også 
nærmere redegjørelse i kapittel 3.3.3. 

 

Forslagsstiller/tiltakshaver er Tana hestesportsklubb og Tana motorklubb. Rambøll Norge AS, avd. 
Alta er engasjert som planfaglig rådgiver. 
 

1.2 Krav om planprogram og konsekvensutredninger 
 
1.2.1 Konsekvensutredning 
I arbeidet med denne reguleringsplanen er forskrift om konsekvensutredninger for planer etter 
plan og bygningsloven (FOR-2014-12-19-1726) lagt til grunn for vurderingene. I denne versjonen 
av forskriften står det uttrykkelig at områdereguleringer og detaljreguleringer på mer enn 15 daa, 
og som omfatter nye områder til utbyggingsformål, alltid skal behandles etter forskriften, jf. § 2d. 
Det innebærer at det som ledd i varsel om planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag 
for arbeidet. 

 

Planområdet er på 392 daa. Nåværende planstatus er LNFR (ikke utbyggingsformål), og ønskes 
omdisponert til idrettsanlegg (utbyggingsformål). Tiltaket omfattes derfor av forskriftens bestem-
melser.  
 
1.2.2 Planprogram 
Planprogrammet er en “plan for planleggingen”, og gir befolkning, myndigheter, næringsliv, 
lag/foreninger og andre anledning til å påvirke hvordan planprosessen legges opp, og hva som skal 
være tema i reguleringen.  
 
Planoppstart ble varslet 08.04.2017, samtidig som forslaget til planprogram ble lagt ut til offentlig 
ettersyn. Høringen varte fram til 29.05.2017. Etter eventuelle endringer, fastsettes planprogram-
met av formannskapet (FUP) i Tana kommune. Fastsettingen er endelig, og kan ikke påklages.  
 
Deretter starter utforming av forslag til reguleringsplan. Dette arbeidet skal skje iht. rammene som 
er fastsatt i planprogrammet.  Se nærmere redegjørelser for planprosess og framdrift i kapittel 7 
og 8. 



 
 
 
 
 
 
 

2. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

2.1 Lokalisering 
Planområdet ligger ved Holmfjell i Tana kommune.  

 

Figur 1: Oversiktskart. Planområdet er vist med blå stiplet strek. Kilde: Kartverket, Geovekst, Tana kom-
mune, Corine og OSM. 



 
 
 
 
 
 
 

2.2 Planavgrensning 
Planområdets avgrensning er vist på figuren under. Plangrensen er satt inntil FV 98. Dette kan 
avklares nærmere med Tana kommune og Statens vegvesen. 

 

Figur 2: Planavgrensningen er vist med blå stiplet strek. Kilde: Kartverket, Geovekst, Tana  
kommune, Corine og OSM. 

 

 
  



 
 
 
 
 
 
 

2.3 Tilstand og bruk 
Planområdet består av en blanding av lavproduktiv bjørkeskog, og både bearbeidet og naturlig 
terreng (se ortofoto under). Det er varierende grad av eldre og ung skog.  
 
Området har som nevnt tidligere vært i bruk til forsvarsanlegg, og Politiet har brukt området til 
ulike treningsaktiviteter. Det er oppført flere bygninger nærmest FV 98, bl.a. en større lagerhall 
som benyttes som ridehall. Tana hestesportsklubb har begynt arbeidet med å opparbeide områ-
dene nær hallen til ridebaner og luftingsområder. 
 
Planområdet grenser inn til dyrka mark i nord og sør. 
 

 

Figur 3. Ortofoto av området. Gul stiplet strek markerer planområdet. Kilde: Kartverket, Geovekst, Tana 
kommune, Corine og OSM. 

  



 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Tidligere forsvarsanlegg er nå i bruk til ridehall. Foto : Rambøll/RU 

 
 
 
 
 

2.4 Eiendomsforhold 
Planområdet omfatter eiendommer hvor både det offentlige, privatpersoner og FeFo har hjemmel. 
Se liste over berørte eiendommer og naboeiendommer under. 
  
Eiendommer innenfor planområdet 
Matrikkelnr Grunneier/Fester Kommentar 
15/1 Fefo  
15/121 Privat  
15/132 Offentlig  
15/141 Fefo  
15/142 Privat  
15/144 Privat  
15/1/35 Privat  

 
Naboeiendommer 
Matrikkelnr Grunneier/Fester Kommentar 
15/49 Privat  
15/104 Fefo  

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 5: Eiendomsforhold i området. Kilde: Kartverket, Geovekst, Tana  kommune, Corine og OSM. 

  



 
 
 
 
 
 
 

3. OVERORDNEDE FØRINGER 

3.1 Statlige føringer 
Følgende statlige føringer og regelverk vurderes å være særlig relevante for dette planarbeidet: 

 
 Nasjonale foFVentninger til regional og kommunal planlegging (2015) 

 
 Lovverk: 

o Plan- og bygningsloven med forskrifter 
o Naturmangfoldloven 
o Forurensningsloven 
o Reindriftsloven 
o Jordloven og skogbruksloven 
o Kulturminneloven 
o Finnmarksloven 
o Lov om dyrevelferd 
o M fl 

 
 Relevante statlige planretningslinjer (SPR), herunder 

o 2014 SPR for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
o 1995 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
o T1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, med veileder 

 
 Annet 

o Sametingets planveileder 
o Forskrift om velferd for hest, med tilhørende veileder. 

 
 

3.2 Regionale føringer 
De viktigste regionale føringene for planarbeidet vurderes å være: 
 
 Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark 

 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

3.3 Kommunale føringer 
 
3.3.1 Arealplanstatus 
Det aktuelle området er i sin helhet satt av til LNFR-område i kommuneplanens arealdel for Tana. 
Planområdet grenser mot reguleringsplan for Rasteplass ved Tanaelva, Holmfjell (vegformål/ras-
teplass). 

 

Figur 6: Planstatus. Planområdet er vist med blå, stiplet linje. Kilde: Kommunekart.com.  

 
3.3.2 Andre relevante planer/dokumenter 
Kommunal planstrategi 
Detaljregulering av tiltaket er i planstrategien omtalt som ønskelig. 
Hovedplan vann 
Kommunen har i oppstartsmøtet påpekt at vannforsyningen må undersøkes nærmere.  
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 
Flere konkrete anlegg som vil inngå i området som er under regulering, er på den prioriterte lista 
for bygging av ordinære anlegg i handlingsprogrammet i denne kommunedelplanen  



 
 
 
 
 
 
 

3.3.3 Tidligere vedtak i saken 
De to klubbene søkte i 2008 om å få gjennomført en mindre endring av kommuneplanen for å 
kunne realisere sine planer om et felles idrettsanlegg på det tidligere forsvarsanlegget på Holm-
fjellsletta. Det faste utvalget for plansaker i Tana kommune anbefalte i sitt vedtak av 04.12.08 at 
det ble startet opp privat reguleringsplan for tiltaket, og gjennomførte en forhåndshøring til berørte 
parter og myndigheter for å kartlegge deres holdning til planinitiativet og evt. krav om konse-
kvensutredning. Tana kommunes oppsummering av høringsuttalelsene ligger ved. Myndighetene 
er positive til tiltaket, og mener det bør utarbeides reguleringsplan. Fylkesmannen vurderer at 
tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning iht. forskriftene som gjaldt da.  
 
Kommunen ber spesielt om at man i planarbeidet har fokus på støypåvirkning for dyr, samt kost-
nader ved erverv av grunn. Man ber også om at Tana idrettsråd holdes orientert i prosessen.  
 
Saken stoppet deretter opp. 
 
I 2016 blir klubbenes planer igjen aktualisert, og det avholdes nytt planoppstartsmøte med kom-
munen. Nye forskrifter om konsekvensutredninger er vedtatt (2009), og iht. disse vurderes tiltaket 
å fanges opp av § 2 om planer som alltid skal behandles etter forskriften, da tiltaket tilrettelegger 
for nye utbyggingsarealer over 15 daa. 
 
Formannskapet i Tana har i møte 01.12.16 behandlet en klage fra klubbene på kravet om planpro-
gram/konsekvensutredning. Kravet om planprogram ble fastholdt, men kommunen bevilget NOK 
50.000,- som bidrag til dekking av klubbenes kostnader knyttet til utarbeidelse av planprogram.  
 
 
 
3.3.4 Referat fra oppstartsmøtet 
Det ble avholdt planoppstartsmøte med kommunen 24.06.16, hvor det ble gitt ulike føringer for 
planprosessen og aktuelle tema som skal behandles i plan og ROS-analyse mm. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

4. INNHOLD OG TEMA I NY PLAN 

4.1 Hensikten med reguleringsplanen 
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for utøvelse av heste- og motorsportsaktivi-
teter. I planprosessen skal det i tillegg sees på mulighetene for etablering av skytebane til bruk for 
Politiet. Samlokaliseringen av de ulike aktivitetene skal bidra til effektiv arealbruk ved at noen 
arealer er felles for de ulike aktivitetene (eksempelvis kan dette gjelde adkomst og parkering mm.) 
 
 

4.2 Arealformål 
Arealformål som er aktuelle å bruke i planforslaget er: 
 
 Bebyggelse og anlegg, herunder idrettsanlegg m. fl. 
 Samferdsel og teknisk infrastruktur, herunder adkomst, parkering mv. 
 Landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift (LNFR) og/eller Grønnstruktur 
 
Det legges opp til at reguleringsplanen har en grov formålsinndeling, og at detaljering innenfor 
disse skjer etter nærmere situasjonsplan som godkjennes av kommunen. Anleggene tenkes også 
bygget ut trinnvis iht. behov og finansiering. 
 
 

4.3 Barn og unges interesser 
Det er ikke kjent at området er spesielt viktig for barn og unge, utover generelle friluftsinteresser 
som ble meldt inn i forbindelse med forhåndshøringen som kommunen gjennomførte.  Se eget 
punkt om friluftsinteresser, samt vedlegg.  I prosessen og planutformingen vil dette likevel bli 
vurdert nærmere, og eventuelle interesser søkt ivaretatt. Barn og unge forventes forøvrig å få 
glede av de nye anleggene som planlegges. 
 
 

4.4 By- og stedsutvikling 
Anlegget forventes å skape positive ringvirkninger for lokal stedsutvikling, da flere tilbud om fri-
tidsaktiviteter for barn, unge og voksne antas å skape økt bolyst og positivitet i berørte lokalsam-
funn. Aktiviteter (stevner ol.) ved Holmfjell arena vil også kunne skape ringvirkninger i forhold til 
lokal næringsutvikling.  
 
 

4.5 Demografiske forhold 
Anlegget vil ikke i seg selv legge til rette for flere boliger/bosatte, men kan indirekte føre til større 
positivitet og bokvaliteter i kommunen, og derved øke bolyst jf. punktet over. 
 
 

4.6 Folkehelse 
Anlegget kan bidra både positivt og negativ for folkehelsen. Positive ringvirkninger er trivsel for de 
som benytter anlegget til fritids- og idrettsaktiviteter. Støy, trafikk, lysforurensning og andre ulem-
per som kan følge med anlegget vil kunne oppleves negativt for andre. I planarbeidet blir det derfor 
viktig å finne fram til tiltak som bidrar til at anlegget totalt sett bidrar positivt til folkehelsen, og at 
eventuelle ulemper avbøtes. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

 

4.7 Friluftsliv 
I forhåndshøringen som kommunen gjennomførte i 2008, jf. vedlegg, kommer det fram at området 
er attraktivt i friluftssammenheng. I planarbeidet blir det derfor viktig å kartlegge og vurdere disse 
interessene med sikte på å finne løsninger som ivaretar flest mulige interesser.  
 
Varsel om oppstart/høring av planprogram og offentlig ettersyn forventes å bidra med mer kunn-
skap om dette forholdet. 
 
 

4.8 Kulturminner 
I Riksantikvarens database «Askeladden» er det ikke registrert automatisk freda kulturminner i 
området. Finnmark fylkeskommune og Sametinget har i forbindelse med nevnte forhåndshøring 
om etablering av anlegget (2008/2009) uttalt at de ikke kjenner til automatisk freda kulturminner 
innenfor området.  
 
Jf. vedlegg. FFK hadde ikke merknader til tiltaket, og Sametinget uttalte videre at de ikke så behov 
for KU mht. deres interesser. I forbindelse med varslingen ble det ikke avdekket behov for befaring 
fra verket FFK eller Sametinget. Ytterligere utredninger vedr. kulturminner anses derfor ikke som 
relevant.  
 
 

4.9 Landskap 
Planarbeidet vil belyse hvilke virkninger tiltaket antas å få på landskapsbildet, herunder vil det sees 
hen til ev. hogst og terrenginngrep, etablering av støyvoller, nye bygg og anlegg mm. Slike anlegg 
vil også ha behov for belysning, og vil derfor kunne ha både nær- og fjernvirkning. Nær- og fjern-
virkning av tiltakene vil bli vurdert i planarbeidet.   
 
 

4.10  Lokalklima 
I planprosessen vil det vurderes hvilke virkninger tiltaket kan få på lokalklimaet. Behov for hogst 
av skog vil her kunne spille en rolle.  
 
 

4.11  Naturmangfold 
Artskart og Naturbase viser ingen artsforekomster innenfor selve planområdet. Det antas derfor 
området er lite/middels kartlagt med tanke tema naturmiljø. Gjennomgang av eksisterende kunn-
skap om området, intervju med lokalkjente, kommunen og andre ressurspersoner, herunder Fyl-
kesmannen i Finnmark vil danne grunnlag for vurderingene.  Det nødvendig med en befaring av 
biolog for å klarlegge naturmangfoldet i området. I konsekvensutredningen vil vurdering etter na-
turmangfoldlovens §§ 8-12 inngå.  

 
 
4.12  Naturressurser 
Det er ikke kjent at det er særskilte naturressurser i området som vil vanskeliggjøre realisering av 
tiltaket. Dersom det kommer supplerende opplysninger om dette i planprosessen (offentlig etter-
syn) vil dette bli vurdert og hensyntatt i arbeidet. Det vises forøvrig til punktet under om nærings-
interesser. 

  



 
 
 
 
 
 
 

4.13  Næringsinteresser 
 
4.13.1 Reindrift 
I henhold til WMS-data fra Nibio.no sin data-
base «Kilden» , berøres ikke planområdet av 
områder registrert som reinbeite eller andre 
reindriftsanlegg.   
 
Beite (høst- og høstvinterbeite) foregår ifølge 
reindriftskartene lenger opp i Holmfjell. Se 
kartutsnittet til høyre.  
 
Området inngår likevel i RBD 9 sitt område, 
selv om det ikke registrert som et særskilt 
beiteområde.  
 

 

Figur 7: Reindriftsinteresser i og ved planområ-
det. Planområdet er markert med sort stiplet 
strek. Kilde: Kilden/NIBIO 

 
 

4.13.2 Landbruk 
Planområdet inngår i et større LNFR – område 
med spredte parseller med dyrka jord og lav-
produktiv lauvskog. 
 
I følge NIBIO/Kilden inngår 39 daa fulldyrka 
jord i planområdet. Dette ser ikke ut til å 
være helt oppdatert iht. ortofoto. Se figur 8. 
 
Virkningene for jord- og skogbruk vil vurde-
res nærmere i den videre planprosessen.   

 

Figur 8. Landbruksinteresser som berøres av pla-
nområdet.  Oransje l farge viser arealer regi-
strert som fulldyrka jord. Grønt er lavproduktiv 
lauvskog. Plangrensa er vist med blå stiplet 
strek. Kilde: WMS for AR 5. 

 
  



 
 
 
 
 
 
 

4.14  ROS-analyse 
Det benyttes innledningsvis sjekklister for å identifisere potensielt uønskede hendelser som kan 
oppstå som følge av planlagt tiltak eller omgivelsene. Aktuelle hendelser vurderes deretter nær-
mere for å avdekke risiko og vurdere mulige/relevante avbøtende tiltak. Til grunn for vurderingene 
legges temaveilederen «Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet» 
til grunn. Potensielle risikoforhold er i denne saken vurdert til å omfatte følgende (jf. referat fra 
planoppstartsmøte med kommunen): 
 
 Snøskred 
 Steinskred/steinsprang 
 Overvannsflom 
 Brann 
 Eksplosjon 
 Forurensning i grunn 
 Luftforurensning 

 Radon 
 Elektromagnetisk stråling 
 Støy 
 Støv 
 Trafikkulykker 
 Smitte 

 
Flere tema kan bli aktuelt å ta inn i ROS-analysen som følge av innspill i planprosessen og kunnskap 
som erverves underveis i arbeidet. Disse innarbeides fortløpende i ROS-analysen.  
 
Støyfaglig utredning 
Det vil bli utarbeidet en støyfaglig utredning som skal synliggjøre forventet støypåvirkning av 
anlegget på både mennesker og dyr. Eksisterende bebyggelse på begge sider av elva og viktige 
friluftsområder, vil bli omfattet av dette. På bakgrunn av støyutredningen vil det foreslås avbøtende 
tiltak som gjennomføres for å få støyeksponeringen ned på akseptabelt nivå. Anbefalingene i T-
1442 Retningslinjer for behandling av støy i arealplansaker, med veileder, skal legges til grunn for 
dimensjonering av ev. avbøtende tiltak. Forskrift om velferd for hest skal også inngå i vurderingen, 
så langt denne er relevant. 
 
 

4.15  Samiske interesser 
For de delene av planområdet som ikke tidligere har vært i bruk av Forsvaret, skal Sametingets 
retningslinjer for endret bruk av utmark legges til grunn. Sametingets planveileder skal ellers leg-
ges til grunn for å identifisere ev. samiske interesser og inkludere disse i prosess og planutforming. 
Dette gjelder først og fremst samiske interesser utenom reindrift. Reindrift behandles i eget punkt. 
 
 

4.16  Teknisk infrastruktur og trafikkforhold 
I utgangspunktet legges det opp til å bruke dagens adkomstpunkt til FV 98 (se figur 2). Planen 
skal redegjøre for hvilken trafikk tiltaket genererer til/fra området, avkjørsel fra hovedvegnettet, 
samt behov for interne trafikk- og parkeringsarealer. Det forutsettes at Statens vegvesens hånd-
bøker legges til grunn for prosjektering og regulering. I tillegg skal det redegjøres for kraftforsy-
ning, vann og avløp samt overvannshåndtering. 
 
 

4.17  Universell utforming 
I utgangspunktet tenkes kravene i TEK lagt til grunn for anleggene.  
 
  



 
 
 
 
 
 
 

 

4.18  Verneverdier 
Det vil redegjøres for ev. verneverdier i området. Avdekkede interesser vil søkes ivaretatt i plan-
forslaget, jf. også eget punkt om naturmangfold. På grunn av tiltakets art, samt avstand til vass-
draget, vurderes det at tiltaket ikke vil få innvirkning på verneverdier knyttet til Tanaelva. Frilufts-
interesser vil imidlertid bli vurdert som eget punkt.  
 

 
 
 
5. ALTERNATIVSVURDERINGER 

I planarbeidet vil det bli vurdert to alternativer; 
 
A: 0-alternativet 
0-alternativet representerer videreføring av dagens situasjon samt forventet utvikling 10 år fram i 
tid. Vedtatte arealplaner og dagens bruk vil inngå i beskrivelsen av 0-alternativet. 
 
B: Utbyggingsalternativet 
Utbyggingsalternativet representerer planforslaget. 
 
I konsekvensutredningen skal planforslaget vurderes opp mot nullalternativet som 
referansesituasjon. 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

6. UTREDNINGSBEHOV 

6.1 Konsekvensutredning og planbeskrivelse 
 
6.1.1 Tema som skal vurderes 
På bakgrunn av kjent informasjon, egne vurderinger og Tana kommunes føringer på planoppstarts-
møtet, vurderes det at følgende tema må behandles nærmere i hhv. konsekvensutredning og plan-
beskrivelse: 
 

Konsekvensutredning Planbeskrivelse 
 

1. Friluftsliv 
2. Landbruk 
3. Naturmangfold 

 
 

 
1. Barn og unges interesser 
2. By- og stedsutvikling 
3. Demografiske forhold 
4. Folkehelse 
5. Kulturminner 
6. Landskap 
7. Lokalklima 
8. Naturressurser 
9. Næringsinteresser 

 

 
 
6.1.2 Metode og datagrunnlag for konsekvensutredningene 
Metode  
Konsekvensutredningene tenkes utført etter metoden i veileder T-1493 «Konsekvensutredninger 
for kommuneplanens arealdel». På bakgrunn av at området tidligere har vært i bruk til forsvars-
formål, foreløpige innspill fra berørte myndigheter (jf. vedlegg), tiltakets omfang og gjeldende 
datagrunnlag, vurderes dette som en adekvat og situasjonstilpasset metode som vil bidra med 
tilstrekkelig beslutningsrelevant informasjon. I tillegg kreves en detaljert støyutredning som del av 
ROS-analysen, jf. punkt 4.14, og en detaljutredning for naturmangfold.  
 
Konsekvensutredning av enkelttemaer sammenholdes til slutt med vurdering av virkningene for de 
temaene som behandles i planbeskrivelsen, slik at det kan gis en vurdering av tiltakets samlede 
virkninger.   
 
Datagrunnlag 
Datagrunnlaget utgjøres av kjent informasjon, innhentet fra offentlige databaser, planer og utred-
ninger i kommunen, innspill i planprosessen og lokalkunnskap hos utreder og kommunens admini-
strasjon. Datagrunnlaget vurderes å være tilfredsstillende for de fleste temaene. Det kreves en 
detaljert støyutredning som del av ROS-analysen, jf. punkt 4.14, og en detaljutredning for natur-
mangfold. 
 
 
6.1.3 Metode og datagrunnlag for planbeskrivelsen 
Metode 
For hvert av temaene redegjøres det for:  

1) Status 
2) Virkninger av planforslaget 

 
Datagrunnlag 
Datagrunnlaget er det samme som for konsekvensutredningstemaene, og vurderes å være tilfreds-
stillende. 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

7. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

Planprosessen er knyttet til to hovedfaser; utarbeidelse av planprogram og utarbeidelse av detalj-
regulering med konsekvensutredninger. Prosessen er lagt opp som følger, iht. prosesskravene i 
plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredninger: 
 
 

7.1 Planprogram 
1. Utarbeidelse av forslag til planprogram: Planprosessen startet med å utarbeide forslag til 

planprogram.  
2. Høring og offentlig ettersyn: Forslag til planprogram ble, etter samråd med Tana kommune, 

lagt ut til høring og offentlig ettersyn parallelt med varsel om planoppstart. Jf. krav i pbl. 
§ 4-1 og forskrift om konsekvensutredninger. Høringen ble gjennomført i perioden 08.04. 
– 29.05.2017. Det kom inn 9 innspill i varslingsperioden, hvorav to hadde merknader til 
planprogrammet. Alle innspillene er referert i planprogrammets kapittel 9. Her er det også 
kommentert hvordan innspillene er ivaretatt i det reviderte programmet.  

3. Fastsetting av planprogram: Tana kommune fastsetter planprogrammet. Fastsatt planpro-
gram kan ikke påklages.  
 
 

7.2 Detaljregulering med KU 
1. Varsel om oppstart: Parallelt med høring av forslag til planprogram ble det som nevnt over, 

kunngjort varsel om oppstart av regulering. Berørte parter ble tilskrevet, og oppstarten ble 
kunngjort i lokalpressen og på internett. Jf. Punkt over om behandling av planprogrammet. 

2. Utarbeidelse av planforslag: Planforslag med konsekvensutredninger blir utarbeidet på 
bakgrunn av fastsatt planprogram. 

3. Høring og offentlig ettersyn: Planforslag med KU blir deretter sendt på høring til berørte 
parter og lagt ut på offentlig ettersyn i minimum seks uker 

4. Revisjon av planforslag: På bakgrunn av innkomne innspill blir det besluttet om planforsla-
get skal revideres. 

5. Vedtak: Kommunestyret vedtar reguleringsplanen. Klagefrist: 3 uker.  
 
 

7.3 Opplegg for medvirkning 
1. Allmenn kunngjøring: Kunngjøring i avis og på internett: www.ram-

boll.no/presse/kunngjoringer 
2. Brev: Varsling per brev/epost til høring til offentlige myndigheter, lag/foreninger og berørte 

grunneiere/naboer som også får tilsendt planprogram per brev/epost.  
3. Folkemøte: Folkemøte på Holmfjell bygdehus før fastsetting av planprogrammet 

(07.06.2017). 
4. Annonsering/informasjon i sosiale media: Informasjon om planarbeidet og prosessen på 

facebook-sidene til Tana motorklubb. 
5. Anleggskonferanse: Det skal i løpet av sommer/høst 2017 avholdes en anleggskonferanse 

som skal involvere framtidige brukergrupper i området, og samordne de ulike arealbeho-
vene. 

6. Høring og offentlig ettersyn: Planforslag med KU blir deretter sendt på høring til berørte 
parter og lagt ut på offentlig ettersyn i minimum seks uker 
  

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

8. FRAMDRIFT OG MILEPÆLER 

Tentativ framdrifts- og milepælsplan er vist i tabellen under. Avgjørende for framdriften er tids-
punkt for anleggskonferansen som klubbene skal gjennomføre for å utvikle hovedkonsept for areal-
disponeringen. Denne skal avholdes før arbeidet med reguleringsplanen starter, jf. pkt. 3 under. 
Tidspunktet for denne er foreløpig ikke fastsatt.  
 

Nr Aktivitet Tidsrom 
1.  Varsel om oppstart og høring av planprogram (min. seks uker) Mars-mai 2017 
2.  Fastsetting av planprogram i Tana kommune  November 2017 
3.  Anleggskonferanse og utarbeidelse av planforslag med konse-

kvensutredninger 
November 17 - ja-
nuar 2018 

4.  Levere forslag til reguleringsplan til kommunen Februar 2018 
5.  Høring/offentlig ettersyn (min. seks uker) Mars-april 2017 
6.  Revisjon etter høring og offentlig ettersyn Mai 2018 
7.  Vedtak  Juni 2018 

 
 
  



 

 

9. VEDLEGG 

Referat av innspill ved høring av planprogram 
Vedlagt ligger referat av innspill etter høring av planprogram. Siden det også er varslet oppstart av planarbeid samtidig, er også merknader ifm. dette referert og 
kommentert i samme dokument.  
 

 Innspill til forslag til planprogram Innspill ved varsel om oppstart 
1. 
 

Fylkesmannen i Finnmark, brev datert 2017-05-29 
 
Oppsummering: Ønsker en klargjøring av bakgrunn og historikk for 
området, og klargjøring av ulike typer aktiviteter og anlegg som skal 
etableres. Planprogrammet må også gjenspeile opplegg for medvirk-
ning. RBD 9 må være høringspart i saken.  
Forurensning 
FM ber om at forurensing inngår som et eget tema i konsekvensutred-
ningen. 
Hestesportanlegg 
Dyrevelferdshensyn må ivaretas siden støy og forurensning er en pro-
blematikk her, og FM ønsker at utredningen må belyse hvorvidt de ulike 
arealformålene lar seg kombinere. Mattilsynet må orienteres om saken.  
Landbruk 
Tilfreds med at landbruk er utredningstema i KU. Påvirkning av land-
bruksinteressene må belyses og aktiviteten som er planlagt i planom-
rådet vil kunne legge føringer for landbruksdrifta på naboeiendommene. 
Dyrka og dyrkbar mark på hensyntas.  
Naturmangfold 
Ber om at naturmangfold tas inn som utredningstema pga støy. Vurde-
ring av naturmangfoldlovens §§8-12 skal fremgå av utredningen.  
  

 
 
Oppsummering: Universell utforming skal ivaretas, herunder skal felles-
areal, bygninger, stadionanlegg mv. utformes slik at personer med krav til 
spesiell tilrettelegging ikke ekskluderes fra offentlige rom.  
Viser til klima- og miljdep. retningslinje for støy i arealplanlegging for ulike 
tiltak i planen. Ber om at det utarbeides støysonekart med støysonegrenser 
etter gjeldende regelverk og at eventuell støyproblematikk håndteres i ut-
forming av plan og bestemmelser.  
Skytebaner 
FM minner på at skytebaner er konsesjonspliktige etter forurensningslo-
ven, dersom støy ikke er tilstrekkelig håndtert i plansaken. Regulerings-
planen må inneholde bestemmelser om tillatt støynivå og driftstid for an-
legget.  
Motorsportbane 
Viser til retningslinjene for støy og anbefalte støygrenser for motorsport-
baner. Motorsportanlegg er også konsesjonspliktige. Anbefaler også regu-
lering av driftstid som et mulig virkemiddel for å regulere støy. Dersom det 
tas inn bruksbegrensninger som ivaretar støykravene iht. retningslinjene, 
vil banen normalt ikke anses som konsesjonspliktig.  
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 

 Innspill til forslag til planprogram Innspill ved varsel om oppstart 
 Konsekvensutredning 

Tiltakene samlet sett må utredes, så vel som hver for seg. De ulike 
tiltakene vil også kunne legge føringer for hverandre, og realismen i å 
kombinere virksomheter for hestesport, motorsport og skytebane må 
synliggjøres i utredningen.  
Kommentar: Bakgrunnen for saken er beskrevet i 3.3.3 mv. Forurens-
ning ivaretas gjennom ROS-analysen.  
Mattilsynet er på adresselista ved varsel om oppstart. 
Befaring og utredning på naturmiljø er bestilt. 
Øvrige merknader tas til etterretning  

Reindrift 
Minner på at området kan være i bruk til beite selv om det ikke er satt av 
som høstbeite i reindriftskartene. 
 
Kommentar: Tas til etterretning. RBD 9 er varslet per epost i saken og 
tas også med videre i plansaken. Det samme gjelder Mattilsynet som er 
varslet per epost i oppstart av planarbeidet. 

2. 
 

Finnmark fylkeskommune, brev datert 2017-04-25 
Oppsummering:  
Ber om at virkning for friluftsliv blir vurdert i konsekvensutredningen.  
 
Kommentar: Er allerede med som utredningstema. Ingen endringer 
behøves. 

 
Oppsummering:  
Universell utforming og estetikk bes ivaretatt i plansammenheng. Det er 
viktig at friluftsinteressene blir belyst og vurdert i saken.  
Det er ikke kjent automatisk freda kulturminner i det aktuelle området. 
Aktsomhetsplikten etter kulturminneloven bør tas med i reguleringsbe-
stemmelsene.  
 
Kommentar: Tas til etterretning. 

3. Sametinget, brev datert 2017-04-18 
Oppsummering: Ingen særskilte innspill til planprogrammet  

 
Oppsummering:  
Viser til planveilederen for sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur, 
næringsutøvelse og samfunnsliv. Det er ikke kjent automatisk freda sa-
miske kulturminner i det aktuelle området. Det vises også her til aktsom-
hetsplikten.  
 
Kommentar: Tas til etterretning. 

4. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) brev da-
tert 02.05.2017 
Oppsummering: Ingen særskilte innspill til planprogrammet 

 
Oppsummering: Tiltaket berører ikke DMF sine interesser. 
 
Kommentar: Tas til orientering. 

 
 Innspill til forslag til planprogram Innspill ved varsel om oppstart 

5. Varanger kraft, brev datert 2017-04-10 
Oppsummering: Ingen særskilte innspill til planprogrammet  
 

 
Oppsummering: Tiltak som kommer i konflikt med Varanger kraft sine 
anlegg må ikke etableres. Det går blant annet et 22kV luftspenn i området. 



 
 
 
 
 
 
 

Når lokalisering av diverse aktiviteter er konkretisert ytterligere må Va-
ranger kraft kontaktes.  
 
Kommentar: Dette vil bli hensyntatt i det videre planarbeidet. 

6. Fiskeridirektoratet, brev datert 2017-06-14 
Oppsummering: Ingen merknader 

 
Oppsummering: Ingen merknader 

 
7. 
 

Ballo Emanuelsen, brev datert 2017-05-24 
Oppsummering: Ingen særskilte innspill til planprogrammet 

 
Oppsummering: Opplyser om bruken av området, og fordi gården har 
relativt lite selveid/forpaktet jord, må evt tap av areal erstattes til samme 
formål og ikke ligge lengre unna gården.  

 
Kommentar: Tiltakshaver innleder dialog om makebytte av et regnings-
svarende areal som ligger nært, og som hestesportklubben disponerer.  

8. Raymond Hildonen, brev datert 2017-03-28 
Oppsummering: Ingen særskilte innspill til planprogrammet. 
 
 

 
Oppsummering:  Er bekymret for støy av motorsportanlegget og ønsker 
i utgangspunktet ikke etablering av motorsportanlegg her. 
 
Kommentar:  Ev. støy som berører boliger e.l. håndteres i planarbeidet 
iht. retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging ( T-1442) ved-
tatt 26.1.2005 av Klima- og miljødepartementet.  

 
  



 
 
 
 
 
 
 

 Innspill til forslag til planprogram Innspill ved varsel om oppstart 
9. Tanahall, brev datert 2017-05-28 

 Oppsummering: Ingen særskilte innspill til planprogrammet.  
 

  

 
Oppsummering:  er opptatt av at de ønsker mer informasjon og involve-
ring da de er eier av ridehallen og fester av 33 daa grunn i planområdet. 
Er også opptatt av at kombinasjonen hestesport, skytebane og motorsport 
vil by på utfordringer ift. støy for dyr, herunder dyrevelferden.  De ønsker 
god innbyrdes avstand mellom areal for hestesport og areal for støyende 
aktivitet som motorsport og skyting.  
 
Kommentar: Planarbeidet søker å kombinere de ulike interessene, etter 
ønske fra oppdragsgiverne, som er Tana motorklubb og Tana hestesport-
klubb. I dette vil også utredningene på støy synliggjøre hvilke utfordringer 
som ligger i å kombinere disse hensynene på en forsvarlig og god måte.  

 
 


