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1. SAMMENDRAG 

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 
Holmfjell 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 ridehal-
len ble etablert. Tidligere har aktivitetene vært spredt på flere forskjellige steder. Det er flere fa-
milier i Tana som driver både med hestesport og motorsport. Det er noe av 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 utgangspunktet skulle det sees på mulighetene for å etablere en sky-
tebane for Politiet i planområdet, men det har ikke vært ønskelig av Politiet å gå videre med 
dette. Skytebane inngår derfor ikke i detaljreguleringen, og Politiets garasjeanlegg på g/bnr. 
15/132 blir avsatt til lager. 

 
Reguleringsplanen har en relativt grov detaljeringsgrad. Årsaken til dette er at klubbene trenger 
mer tid til å utarbeide detaljerte planer for lokalisering av de ulike banene og anleggene på områ-
det. Også økonomiske/finansielle forhold gjør det påkrevd å bygge/planlegge trinnvis. Regule-
ringsplanens hovedhensikt er derfor å få området omdisponert fra LNFR-formål, og gjøre en grov 
fordeling av funksjonene innenfor området. Plassering og utforming av de ulike baner og anlegg 
forutsettes derfor gjort i byggesaken.  

 
Et viktig forhold som gjenstår å avklare er byggegrunn. Området ligger under marin grense, og 
det er påvist kvikkleire i nærområdet. I forbindelse med igangsetting av tiltak, anbefales det at 
det gjøres utsjekk av geotekniske forhold. Dette kan potensielt være en krevende oppgave, og 
forslagsstiller anbefaler derfor at ansvaret for dette vurderes nærmere i kommunen, da konse-
kvenser av ev. dårlig byggegrunn kan berøre flere enn klubben.  

 
Tana hestesportsklubb og Tana motorklubb engasjerte Rambøll Norge AS, avd. Alta, til å utar-
beide en detaljregulering for Holmfjell Arena i Tana kommune. Dette er planforslagets planbeskri-
velse, med de relevante vedlegg.  
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2. BAKGRUNN 

2.1 Hensikten med planen 

Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av motorsport- og hestesportsanlegg, med 

tilhørende teknisk infrastruktur, adkomst og parkering mv. Nøyaktig lokalisering av baner, seks-

joner og eventuelle bygg innenfor hver sport vil bli gjort gjennom en egen situasjonsplan ifb. 

byggesak. 

2.2 Forslagsstiller og plankonsulent 

Forslagsstiller er Tana hestesportsklubb, ved Kristin Soini, tlf.: 915 82 264, epost 915 82 264, og 

Tana motorklubb, ved Vigdis Blien, tlf.: 464 00 212, epost: vigdis.blien@tana.kommune.no. 

Planfaglig rådgiver er Rambøll Norge AS avd. Alta. Kontakt seksjonsleder Ulla Sennesvik,  

tlf.: 482 20 730, e-post: ulla.sennesvik@ramboll.no  

2.3 Planstatus 

Området er i kommuneplanens arealdel 2002–2013 avsatt til LNF – spredt bebyggelse ikke tillatt. 

Tana kommune har igangsatt arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel, men arealde-

len blir ikke ferdigstilt før arbeidet med denne detaljreguleringen er gjennomført.  

 

Søknader om midler for anlegg og baner for både Tana Hestesportklubb og Tana Motorklubb i 

Holmfjell ligger også i kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2017-2020. 
  

mailto:ulla.sennesvik@ramboll.no
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2.4 Krav om konsekvensutredning (KU) 

 

Planprogrammet til Holmfjell arena ble utarbeidet da den forrige forskriften om konsekvensutred-

ninger for planer etter plan- og bygningsloven gjaldt (FOR-2014-12-19-1726), og følgelig ble 

denne forskriften lagt til grunn for planarbeidet. I den versjonen av forskriften sto det at område-

reguleringer og detaljreguleringer på mer enn 15 dekar, og som omfatter nye områder til utbyg-

gingsformål, alltid skal behandles etter forskriften, jf. forskriftens § 2d. Planområdet er på 392 

daa og tiltaket ble derfor omfattet av forskriftens bestemmelser.  

 

Gjeldende forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven (FOR-2017-06-21-

854) med vedlegg I og II angir hvilke tiltak som alltid skal ha konsekvensutredning og hvilke til-

tak som skal vurderes nærmere. Tiltaket omfattes av vedlegg I nr. 24 (næringsbygg, bygg for 

offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 

15 daa) og vedlegg II nr. 11a (permanente konkurranse- og testbaner for bil og motorsykkel), og 

det konkluderes med at tiltaket utløser krav om konsekvensutredning. 

 

Gjennom fastsatt planprogram ble det definert følgende utredningsbehov: 

 

 

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 
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3. PLANPROSESSEN 

3.1 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 be-

rørte parter og myndigheter for å kartlegge deres holdning til planinitiativet og ev. krav om kon-

sekvensutredning. Myndighetene var positive til tiltaket, og det ble anbefalt å utarbeide en regu-

leringsplan. Fylkesmannen vurderte at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning iht. for-

skriftene som gjaldt da. 

 

Kommunen ba spesielt om at man i planarbeidet har fokus på støypåvirkning for dyr, samt kost-

nader ved erverv av grunn. 

 

Saken stoppet deretter opp. 

 

I 2016 blir klubbenes planer igjen aktualisert, og det avholdes nytt planoppstartsmøte med kom-

munen. I henhold til nye forskrifter om konsekvensutredning vurderes det imidlertid at tiltaket 

faller inn under tiltak som krever konsekvensutredning. Formannskapet i Tana kommune har i 

møte 01.12.16 behandlet en klage fra klubbene på kravet om planprogram/konsekvensutredning. 

Kravet om planprogram ble fastholdt, men kommunen bevilget NOK 50.000,- som bidrag til dek-

king av klubbenes kostnader knyttet til utarbeidelse av planprogram. 

3.2 Varsel om oppstart og planprogram 

Oppstartsmøte med Tana kommune ble avholdt på Tana rådhus 

24.06.2016. 

 

Forslag til planprogram ble, etter samråd med Tana kommune, 

lagt ut til høring og offentlig ettersyn parallelt med varsel om 

oppstart av reguleringsarbeidet. Dette ble annonsert på Ram-

bølls nettsider 06.04.2017, samt avisene Finnmarken 

08.04.2017 og Ságat 10.04.2017. Det ble sendt ut varsel per 

brev og epost til berørte eiendommer og regionale myndigheter 

etter adresselister fra Tana kommune, med frist for uttalelser til 

29.05.2017. 

3.3 Innspill til planarbeidet 

Det kom inn 9 innspill i varslingsperioden, hvorav to hadde 

merknader til planprogrammet. Innspillene er oppsummert i ka-

pittel 8.1, med forslagsstillers kommentarer. 

 

Hovedtrekkene i innspillene er følgende: 

• Fylkesmannen i Finnmark ønsker en klargjøring av ulike 

typer aktivitet og anlegg som skal etableres, samt at dy-

revelferdshensyn må ivaretas og støy må utredes. Videre 

minnes det om relevante plankrav og bestemmelser. 

Figur 1 Varslingsannonse fra 
avisene Finnmarken og Ságat. 
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• Finnmark fylkeskommune minner om aktsomhetsplikt for kulturminner, universell utfor-

ming, estetikk og friluftsinteresser. 

• Sametinget har ingen registreringer av samiske kulturminner i planområdet. 

• Varanger kraft minner om høyspentlinje i området og tiltak må ikke komme i konflikt 

med denne. 

• Raymond Hildonen er bekymret for støy fra motorsportanlegget. 

 

Planprogrammet ble fastsatt 01.02.2018 
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4. OVERORDNEDE FØRINGER OG RAMMEBETINGELSER  

4.1 Statlige planretningslinjer / rammer / føringer 

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

• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2019) 
 

• 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 SPR for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 
o Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

(1995). 

o T1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, med veileder. 
 

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

4.2 Regionale planer og føringer 

De viktigste regionale føringene for planarbeidet vurderes å være: 

 

• Regional planstrategi for Finnmark 2016–2019. 

• Handlingsprogram for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Finnmark 2016-2020. 

• Sametingets retningslinjer for vurderingen av samiske hensyn ved endret bruk av 

meahcci/utmark i Finnmark (FOR-2007-06-11-738). 

4.3 Kommunale planer og reguleringsplan i området 

Følgende kommunale planer vurderes å være særlig relevante for planarbeidet: 

• Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2023. 

• Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2017-2020. 

• Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015. 

 

Det foreligger ingen reguleringsplan for planområdet. I gjeldende kommuneplan er området av-

satt til LNFR – spredt bebyggelse ikke tillatt. Planområdet grenser til reguleringsplan for Raste-

plass v/Leirpollnes (planid 1992001) som ble vedtatt 10.12.1992. Rasteplassen er utbygd i hen-

hold til reguleringsplanen. 
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Det pågår et arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel. Varsel om oppstart av planarbei-

det til revisjon av arealdelen ble annonsert 22.02.2013 og det pågår fremdeles arbeid med å ut-

rede innspillene samt forslag til arealbruk. I skrivende stund vil derfor planforslaget for Holmfjell 

arena forholde seg til den gjeldende kommuneplanen for 2002-2013.  

 

 

  

Figur 2 Planavgrensning for Holmfjell arena vist 
med sort linje, og tilgrensende reguleringsplan for 
Leirpollnes markert i grått til høyre for planområdet. 
Kilde: Kommunekart.com 

Figur 3 Reguleringsplan for Rasteplass v/Leir-
pollnes. Kilde: Tana kommune 
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5. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

5.1 Beliggenhet, karakter og dagens bruk 

Planområdet ligger om lag 12 km nord for Tana 

Bru, langs Tanaelva og Fv98.  

 

Planområdet har tidligere vært brukt til forsvars-

anlegg, og Politiet har brukt området til ulike 

treningsaktiviteter. Det er oppført flere byg-

ninger nærmest Fv98, blant annet en større la-

gerhall, som i 2012 ble ombygd til ridehall av 

Tanahall AS og godkjent til denne bruken i 2013. 

Tana hestesportsklubb har begynt arbeidet med 

å opparbeide områdene nær hallen til ridebaner 

og luftingsområder. 

 

Planområdet består av en blanding av lavpro-

duktiv bjørkeskog, og både bearbeidet og natur-

lig terreng. Det er varierende grad av eldre og 

ung skog. Planområdet grenser til dyrka mark i 

nord og sør, og omfatter et område med tidli-

gere dyrka mark.  

 

Figur 4 Oversiktskart Tanaelva. Planområdet er 
markert med rød sirkel.  
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Figur 5 Ortofoto av området. Gul stiplet linje markerer planområdet. Kilde: Kartverket, Geovekst, Tana 
kommune, Corine og OSM 

 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende areal 

Planområdet har som tidligere nevnt vært brukt til forsvarsanlegg og treningsområde for Politiet. 

Forsvaret solgte eiendommen 15/121, inkludert lagerhallen, i 2008, og hallen ble ombygd til rid-

ning i perioden 2010-2012. Politiet disponerer et lageranlegg på eiendom 15/132. Denne eien-

dommen vil ikke omdisponeres til hestesport- eller motorsportsformål, og beholdes som den er.  
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Figur 6 Tidligere forsvarsanlegg som nå er omgjort til ridehall. Foto: Rambøll/RU 

 

 

Figur 7 Politiets lageranlegg. Foto: Rambøll/RU 
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Figur 8 Oversiktsbilde over området med Politiets lageranlegg og ridehallen, tatt fra nord mot sør. Tana-
elva til venstre i bildet. Foto: Morten Blien 

 

Planområdet grenser som nevnt til reguleringsplan for Rasteplass v/Leirpollnes i øst, som er opp-

arbeidet med område for parkering og sittebenker. I nord grenser planområdet til dyrka mark. Et 

område i sør består av dyrka mark på eiendom 15/1/35 og inngår ikke i planområdet. Reste-

rende areal i sør består av lavproduktiv bjørkeskog. Vest for planområdet reiser Holmfjell seg, og 

kun nedre del inngår i planområdet. 

 

 

Figur 9 Rasteplassen kan sees midt i bildet, på høyre side av Fv98. Ridehallen til venstre. Kilde: Norgei-
bilder.no 
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5.3 Eiendomsliste 

Tabellen under viser berørte eiendommer og øvrige eiendommer i planområdets nærhet, med 

bakgrunn i kommunens eiendomsregister. Planområdet omfatter eiendommer hvor både det of-

fentlige, privatpersoner og FeFo har hjemmel. 

 

Eiendommer innenfor planområdet 

Matrikkelnr. Grunneier/fester 

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 

15/49 Privat 

15/104 Fefo  

 

 

Figur 10: Eiendomsforhold i området. Kilde: Kartverket, Geovekst, Tana  kommune, Corine og OSM. 

http://www.norgeskart.no/
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5.4 Barn og unges interesser 

Arealet tiltenkt hestesport er i dag også benyttet til dette, men da begrenset til ridehallen og et 

gruslagt område på baksiden av hallen. Det er ikke kjent at det resterende arealet er særlig vik-

tig for barn og unge. Jf. også konsekvensutredning for friluftsliv i vedlegg 4. 

5.5 Demografiske forhold 

Tana kommune har 2900 innbyggere per 01.01.2019. Forventet utvikling er negativ, med 2735 

innbyggere i år 2030 og 2600 innbyggere i år 2040. I kommunen bor der 487 barn under 18 år 

per 01.01.2019. 

Planområdet inngår i Vestre Seida/Holmfjell grunnkrets. Innbyggertallet i grunnkretsen er 247, 

med 49 unge mellom 0 og 19 år. Det er flere skoler i området: Boftsa Oppvekstsenter med bar-

nehage, SFO og 1.-7. trinn med 34 elever; Deanu sámiskuvla i Tana Bru med 1.-10. trinn med 

84 elever; Tana Montessoriskole i Luftjok med 1.-10. trinn med 34 elever; Tanabru skole med 1.-

10. trinn med 117 elever.  

5.6 Folkehelse og friluftsliv 

Det igangsatt kartlegging av friluftslivsområder i Tana kommune. Planområdet er opparbeidet 

med traktorspor i forbindelse med tidligere bruk av området, og området brukes i begrenset grad 

til friluftsliv. Holmfjellet vest for planområdet er et yndet turmål, og det går en merket rute fra 

Masjok i sør til nord over Holmfjellet. Planområdet ligger ved foten av Holmfjellet, men det går 

ingen stier opp til fjellet fra planområdet.  

 

Det er utarbeidet en konsekvensutredning for friluftsliv for området, jf. vedlegg 4. 

5.7 Kulturminner og kulturmiljø 

Innenfor planområdet eller i umiddelbar nærhet er det ikke registrert automatisk freda kulturmin-

ner eller freda bygninger (SEFRAK) i Riksantikvarens database «Askeladden». Kulturminnemyn-

dighetene ved Finnmark fylkeskommune og Sametinget bekrefter ved varsel om planoppstart at 

det ikke foreligger kjente kulturminner i området. 

5.8 Landskap 

Norsk institutt for jord og skogkartlegging (NIJOS) har klassifisert landskapet langs Tanaelva til å 

tilhøre dalbygdene i Finnmark. Hovedformer for landskapet er grunne, vide U-daler med flat dal-

bunn som omkranses av både åser og/eller vidder. Landskapets småformer består av elvesletter 

der det kan finnes avsetninger bestående av grus- og elveavsetninger, og i dalsidene finner en 

typisk morene. Klimaet er svakt kontinentalt med lite nedbør, og dalene ligger lunt til og er skog-

kledd med hovedsakelig bjørk. En finner også innslag av lyng-, ris- og rabbehei. I dalbunnen ses 

også ofte myrer og våtmarker.  

 

Landskapet rundt planområdet er typisk for regionens karakteristiske landskapstrekk; grunne og 

vide elvedaler, frodige elvekanter og skogkledde lier. Elvekantene i dalen er preget av jordbruk 

og mye dyrka mark. Bebyggelsen i området er i all hovedsak gårder. Foruten dette, er Fv98 et av 

de store inngrepene i området. Planområdet er preget av skogkledd terreng. 
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5.9 Lokalklima 

Planområdet er lokalisert mellom Tana Bru 

og Rustefjelbma langs Tanaelva. I nord – 

nordvest reiser Holmfjell seg og skjermer 

godt for vær og vind. I vintermånedene 

blåser det ofte utfallsvind, (retning sør-

sørøst), noe som skyldes den sterke av-

kjølingen over land. På grunn av områdets 

lokalitet er ikke vindstyrken spesielt kraf-

tig. I gjennomsnitt blåser det opp mot lett 

bris, og opp mot frisk bris noen dager.  

I sommermånedene blåser det i større 

grad fra nordvest og opp mot frisk bris. 

Fra denne vindretningen kan det også i 

noen tilfeller blåse opp mot liten kuling. 

Pålandsvinden demper temperaturen noe 

på sommerstid.  

 

Januar er den kaldeste måneden med en middeltemperatur på -12 °C. Middeltemperaturen for 

juli er 13-14 °C. Det varmeste været kommer med sørøstlige vinder. 

 

Nedbøren i området ligger i årssum mellom 400 og 550 mm. Det er mest nedbør på sensomme-

ren og høsten, og tidlig på vinteren. 

5.10 Naturmangfold og naturmiljø 

Ifølge naturbase.no er det ingen registreringer av verneområder, artsfredning eller annen fred-

ning, viktige artsforekomster eller trekkveier i planområdet. Det er heller ikke registrert nasjonalt 

eller regionalt viktige kulturlandskap eller statlig sikrede friluftsområder. 

 

Det er heller ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for 

arter 2010, utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for na-

turtyper 2011 i planområdet.  

 

Det er registrert to lokalt verdifulle naturtyper i og i tilknytning til området. Det er utarbeidet en 

konsekvensutredning for naturmangfold i området, jf. vedlegg 2. 

5.11 Naturressurser 

Det er ikke kjent at det er særskilte naturressurser i området som vil konfliktere med det plan-

lagte tiltaket. Det vises for øvrig til punktet under om næringsinteresser. 

5.12 Næringsinteresser 

5.12.1 Landbruk 

Innenfor planområdet ligger en teig med fulldyrket jord på 39,5 daa. Jordet bærer preg av å ikke 

ha vært i drift de siste årene. Like utenfor planområdet ligger en teig med fulldyrka jord på 19,7 

daa, og er i drift i dag. Dette jordet vil ikke bli berørt av planforslaget. 

 

Det er utarbeidet en konsekvensutredning for landbruk, jf. vedlegg 3. 

Figur 11 Vindrose for Tana Bru (nærmeste målesta-
sjon). Frekvensfordeling for år 2018 Kilde: Meterologisk 
institutt/eKlima. 
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5.12.2 Reindrift 

Planområdet ligger innenfor Reinbeitedistrikt 9 Olggut Čorgaš/Oarje-Deatnu sitt beiteområde. 

Området er ikke registrert med særskilte interesser for reindriften i Kilden/NIBIO sin kartdata-

base, og det er ikke kjent at reinen beiter eller oppholder seg i planområdet. 

5.13 Teknisk infrastruktur 

Det er ikke kommunalteknisk infrastruktur i planområdet. Ridehallen har privat vannforsyning og 

avløp i form av septiktank på 5 m3. I forbindelse med reguleringsplanen er det utarbeidet en 

VAO-plan (overordnede vurderinger knyttet til vann-, avløps- og overvannshåndtering) som også 

inkluderer vannforsyning og avløpsordning for det planlagte motorsportsanlegget. Det løper en 

22 kV kraftlinje gjennom området, og det planlagte anlegget kan enkelt koble seg på strømnet-

tet. 

5.14 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) 

Risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet er vedlagt planbeskrivelsen. I hovedsak er skred 

(snø, stein, jord, leire, sørpe), grunnforhold og flom vurdert nærmere, da planområdet ligger 

mellom foten av Holmfjell og Tanaelva. I tillegg er det utført en støyutredning for støypåvirkning 

fra det tiltenkte motorsportsanlegget til omgivelsene rundt. 

5.14.1 Grunnforhold 

Norges geologiske undersøkelse (NGU) sine berggrunnskart viser at hovedbergartene i området 

er slamstein, leirskifer og sandstein. Løsmassekartene viser elveavsetning og tynn morene. NGUs 

kart over områder med mulighet for marin leire viser stor mulighet for marin leire i planområdet. 

Av økonomiske årsaker er det ikke utført grunnundersøkelser i planområdet i forbindelse med re-

guleringsplanarbeidet.  
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6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

6.1 Planlagt arealbruk 

Figur 12 Illustrasjon: Plankartet med tegnforklaring 

 

Tabell 1. Arealregnskap 

REGULERINGSFORMÅL BETEGNELSE STØRRELSE (daa) 

Bebyggelse og anlegg:   

Lager o_BL 2,9 

Motorsportanlegg BMA 285,4 

Hestesportanlegg BAI 69,0 

Samferdselsanlegg og infrastruktur:   

Kjøreveier og annen veigrunn SKV 

SVT1-5 

5,9 

8,7 

Parkering: SPA 20,7 

Sum:  392,6 

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

Reguleringsplanen åpner for tilretteleggelse av motorsportanlegg og anlegg for hestesport med 

tilhørende bygninger, adkomstveier og teknisk infrastruktur. Videre åpnes det for en felles 
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adkomstvei (kjørevei) fra Fv98, og et felles parkeringsareal. I tillegg avsettes den eksisterende 

lagerbygningen til Politiet med tilhørende areal til lager. 

6.3 Plassering og utforming av tiltak 

Motorsportanlegget tillegges det største arealet i reguleringsplanen, fra foten av Holmfjell og ned 

mot Fv98. Motorsportanlegget tenkes realisert/anlagt trinnvis, og det vil være en fordel å legge 

banene som blir mest brukt, og som vil være mest støyende i vest opp mot Holmfjellet. Dette for 

å være minst mulig sjenerende for hestesportanlegget. Klubbhus og annen bebyggelse bør legges 

nærmest hestesportanlegget av samme grunn.  

 

Et tydelig sprang i terrenget markerer en naturlig avgrensning mellom motorsportanlegget 

(øverste plan) og arealet til hestesportanlegget (nederste plan). Høydedraget vil også kunne 

virke som støyskjerming mot motorsportanlegget.  

 

Endelig fastsetting av baner og 

bebyggelse for begge anleggene 

gjøres som nevnt tidligere i egen 

situasjonsplan ifb. byggesak/reali-

sering.  

 

En grov skisse for motorsportan-

legget kan ses i figuren til 

venstre, dog er den foreslåtte 

planavgrensningen noe endret fra 

skissen. Av de skisserte løsning-

ene er kun adkomstveien og par-

kering lagt inn i plankartet. 

 

Skissen er utarbeidet av klubbene 

selv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 13 Grov skisse av hvordan motorsportanlegget kan utfor-
mes. 
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6.4 Adkomstvei og trafikkløsning 

Dagens adkomstvei til området er asfaltert fra Fv98 og opp til Politiets lageranlegg, og videre 

som traktorspor. Ny adkomstvei foreslås for området, og den vil i all hovedsak følge eksisterende 

trasé med noen justeringer ift. tilpasning i terrenget og veibredde.  

 

Adkomst til området er planlagt via eksisterende (privat) avkjørsel mot Fv98, utformet iht. Sta-

tens vegvesens vegnormal, med veibredde 5 meter. Adkomstveien er utformet noe annerledes 

enn i skissen over for å kunne tilpasses bedre i terrenget.  

 

I enden av veien er det lagt inn en vendehammer. Størrelse på vendehammer og veibredde er 

utformet med tanke på at større kjøretøy, samt kjøretøy med tilhengere, kan passere hverandre 

og snu på området. Avkjørsler på området til ulike baner og depot er vist i plankartet med av-

kjørselspiler, ettersom nøyaktig plassering av baner og lignende ikke er endelig avklart på plan-

leggingstidspunktet. Avkjørselen til Fv98 blir noe bredere enn dagens situasjon, og gjort med 

tanke på bedre sikt. 

6.5 Universell utforming 

Gjeldende krav for universell utforming og tilgjengelighet er TEK17, både for bygningsmessige og 

utendørs tiltak.  

6.6 Plan for vann og avløp samt tilknytning til offentlig nett 

Plan for vann-, avløps- og overvannshåndtering følger som eget vedlegg til reguleringsplanen 

(vedlegg 7). Hestesportklubben melder at de ikke har behov for ytterligere oppgradering av 

vannforsyning til deres anlegg. For motorsportsanlegget er det skissert tilkobling til eksisterende 

vannforsyningsnett, jf. VAO-plan. Nøyaktig plassering av nye vannledninger må vurderes i detalj-

prosjekteringen da utforming og plassering av baner og klubbhus ikke er avklart.  

Septiktanken på 5 m3 vurderes for liten for felles bruk av klubbene. Det vurderes at det vil kre-

ves en septiktank på om lag 17 m3 med et avløpsrenseanlegg som tilfredsstiller rensekrav gitt i 

forurensningsforskriftens kapittel 12, samt spredegrøft. Nøyaktig størrelse på septiktank og 

spredegrøft avklares i detaljprosjekteringen ift. egnede masser. 

6.7 Energianlegg 

Varanger kraft er eier av nettanlegget i området. Det går et 22 kV luftspenn gjennom området, 

og tiltak som kommer i konflikt med Varanger kraft sine anlegg må ikke etableres. Det er lagt inn 

en faresone i plankartet på 30m rundt høyspentlinjen. Når lokalisering av tiltak i området er kon-

kretisert ytterligere, må Varanger kraft kontaktes for avklaring. 

6.8 Rekkefølgebestemmelser 

Følgende rekkefølgebestemmelser gjelder før igangsetting av tiltak: 
a) Før tiltak tillates satt i verk i planområdet, skal det utarbeides situasjonsplaner som viser 

mer detaljert arealbruk innenfor de enkelte felt, herunder ev. bygg, idrettsbaner, publi-

kumsanlegg, parkering/trafikkareal, innhegninger, trafo mm. 

b) Før det gjøres terrenginngrep skal det foreligge dokumentasjon på tilfredsstillende grunn-

forhold. 

Bestemmelsen i sin helhet finnes i planbestemmelsens punkt 2.1. 
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7. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

7.1 Overordnede planer 

Ny arealdel til kommuneplanens arealdel (KPA) er under utarbeidelse, men planforslaget for 

Holmfjell arena må inntil denne er vedtatt, forholde seg til gjeldende kommuneplan for Tana 

kommune 2002-2013. Ettersom planområdet i gjeldende KPA er avsatt til LNFR – spredt bebyg-

gelse ikke tillat, strider planforslaget med gjeldende KPA. Kommunen har imidlertid anbefalt opp-

start av planarbeidet med tilhørende konsekvensutredninger og fastsatte planprogrammet 

01.02.2018.  

 

Planforslaget vurderes derfor å være i tråd med Tana kommunes anbefalinger og tidligere vedtak 

for planområdet. 

7.2 Barn og unges interesser 

Planforslaget legger opp til organisert aktivitet for både motorsportutøvere og hestesportutøvere, 

og vurderes å kunne øke interessen for begge typer aktivitet. Bruken av området vil riktignok 

være begrenset til medlemmer av de ulike klubbene, men det er ikke kjent at barn og unge pr i 

dag benytter området som uteområde/lekeareal i nevneverdig utstrekning. Planforslaget vurde-

res derfor å kunne bidra positivt for barn og unges interesser ved å styrke og organisere to ulike 

aktiviteter i området. 

7.3 Stedsutvikling 

De samlokaliserte anleggene blir plassert relativt nært flere av kommunens tettsteder, blant an-

net Tana Bru, Masjok og Rustefjelbma. Anlegget forventes å skape positive ringvirkninger for lo-

kal stedsutvikling, da flere tilbud om fritidsaktiviteter for barn, unge og voksne antas å skape økt 

bolyst og attraktivitet i berørte lokalsamfunn. Aktiviteter, stevner og konkurranser ved Holmfjell 

arena antas også å ville skape positive ringvirkninger for lokalt næringsliv.  

7.4 Demografiske forhold 

Planforslaget vil ikke i seg selv legge til rette for flere boliger/bosatte, men kan indirekte føre til 

større attraktivitet og bokvaliteter i kommunen, og derved øke bolyst jf. punktet over.  

7.5 Folkehelse 

Det planlagte anlegget vil potensielt kunne bidra både positivt og negativt for folkehelsen. Posi-

tive ringvirkninger vil være trivsel for de som benytter anlegget til fritids- og idrettsaktiviteter. 

Negative ringvirkninger kan være støy, økt trafikk til området og lysforurensning fra stadionlys. 

Det er utført en støyutredning for området, jf.  vedlegg 5, og en oppsummering av støyutredning 

samt avbøtende tiltak kan leses under punktet for støy. Adkomstveien til området er prosjektert 

med hensyn til trafikksikkerhet, avkjørselen er gjort bredere og frisiktsoner er lagt inn. Felles 

parkeringsplass for publikum er lagt inn rett etter avkjørselen til området, med tanke på blant 

annet å begrense unødig trafikk inne på området. 

7.6 Friluftsliv 

Det er gjort en konsekvensutredning for temaet friluftsliv. Under følger en oppsummering av ut-

redningens konklusjon. Konsekvensutredningen som helhet er vedlagt. 
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Området og stiene synes først og fremst å være brukt av lokalbefolkningen i området. Boset-

tingen er meget spredt, og området brukes derfor i begrenset grad som nærturområde. Verdien 

til området er vurdert som liten til middels stor for friluftslivet.  

 

Det vurderes at det vil bli vanskelig å bruke området slik det gjøres i dag ved etablering av an-

leggene. Tiltakets omfang vurderes derfor til å være middels til stort negativt. 

 

Aktivitet fra det planlagte motorsportsanlegget kan generere noe støy for de som går på Holm-

fjellet de dagene anlegget er i bruk i forbindelse med trening og konkurranser, jf. støyutredning i 

vedlegg 5. Likeledes vil lys fra området kunne sees spesielt i mørketiden og vinterhalvåret. Bru-

ken av lys vil være begrenset til trening og konkurranser, og lysbruken vil være minimal i som-

mermånedene. 

 

Tema Verdi Omfang Konsekvens 

Friluftsliv Liten-middels 

negativ 

Middels-stort negativt Liten-middels nega-

tivt 

Oppsummering friluftsliv 

 

Ved å utforme anlegget for motorsport slik at støypåvirkningen blir minst mulig, vil konsekvensen 

for friluftsliv kunne bli mindre. Det kan også være et tiltak å sette av en sone med vegeta-

sjon/skog mot veien og elva for å hindre/minske påvirkningen mot elvemiljøet. 

7.7 Kulturminner og kulturmiljø 

Hensynet til kulturminner er ivaretatt i planbestemmelsene med referanse til aktsomhetsplikten 

etter kulturminneloven for arbeid i marka.  

7.8 Landskap 

Planforslaget vil kreve hogst av skog i planområdet for å gjøre plass til vei, parkering, kjørebaner 

og ridebaner i relativt urørt natur. Samtidig har området redusert kvalitet på grunn av inngre-

pene i området fra tidligere aktiviteter. Inngrepene planforslaget legger opp til vil imidlertid være 

av betydelig karakter da ulike baner vil kreve fyllinger og/eller uttak av masser samt etablering 

av støyvoller, belysning og bygg.  

 

Viktige avbøtende tiltak vil være å utnytte lokale variasjoner i terrenget ved utbygging av de 

ulike banene. Terrenget bør i all hovedsak senkes framfor heves for å oppnå en god skjermende 

effekt av lokale voller og kuler, både med tanke på støyskjerming og synskjerming for områdene 

rundt. Støyvoller vil også kunne benyttes som tribuner. Der det er praktisk og mulig bør eksiste-

rende vegetasjon bevares. 

7.9 Lokalklima 

Området er ikke spesielt værutsatt, men hogst kan medføre noe mer vind i området. Det vurde-

res likevel at området ligger godt skjermet mot vind, og Holmfjell bidrar godt med vindskjerming. 

I vintermånedene blåser det ofte vind fra sørøst, men vind fra nordvest kan skape oppsamling av 

snø på Holmfjell som kan utgjøre skredfare. Ettersom planforslaget ikke legger opp til permanent 

opphold i planområdet, vil det kunne gjøres en vurdering om anleggene skal benyttes på de mest 

stormfulle og skredutsatte dagene. Se også eget punkt om skred under. 
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7.10 Naturmangfold og naturmiljø 

Det er gjort en konsekvensutredning for temaet naturmangfold. Under følger en oppsummering 

av utredningens konklusjon. Konsekvensutredningen som helhet er vedlagt. 

 

Verdien av planområdet er samlet vurdert til å ha «Liten til Middels verdi» for vilt. Det er regi-

strert to lokalt viktige naturtyper innen området av beskjeden verdi. Storparten av arealet er lite 

verdifullt. Omfanget av tiltaket vil være middels negativt for naturmiljøet. Ved riktig massehånd-

tering, arrondering og vegetasjonstiltak vil opprinnelige naturtyper kunne reetableres til en viss 

grad.  

 

Tema Verdi Omfang Konsekvens 

Naturmiljø Liten negativ Middels negativt Liten-middels nega-

tivt 

Oppsummering naturmiljø 

 

Avbøtende tiltak kan være riktig arrondering av utfylling og andre typer inngrep. Ved revegete-

ring og istandsetting av arealer etter inngrep og tiltak må det ikke innføres fremmede arter, og i 

størst mulig grad satses på naturlig revegetering med bruk av eksisterende jordsmonn med frø-

bank. Tilsåing må skje med frø fra gras som er stedstilpasset og ikke innehar fremmede sorter. 

7.11 Naturressurser 

Det er ikke kjent at det er særskilte naturressurser i området som vil konfliktere med det plan-

lagte tiltaket. Det vises for øvrig til punktet under om næringsinteresser. 

7.12 Næringsinteresser 

7.12.1 Landbruk 

Det er gjort en konsekvensutredning for temaet landbruk. Under følger en oppsummering av ut-

redningens konklusjon. Konsekvensutredningen som helhet er vedlagt. 

 

Innenfor planområdet er det en teig med fulldyrka jord på 39,5 daa. Jordet har i stor grad preg 

av oppslag av småbjørk og synes ikke å ha vært i drift de siste årene, og har derfor noe redusert 

verdi som landbruksareal. Det meste av skogsarealene innenfor planområdet er jorddekt og kan 

derfor klassifiseres som dyrkbar jord. 

Fulldyrket jord skal verdisettes til «Stor verdi», men ettersom arealet har ligget brakk og har 

preg av gjengroing er det gjort en vurdering på at arealet reduseres til «Middel verdi». Skog-

bruksverdien er vurdert til «Uten verdi/Noe verdi». Samlet verdi er middels. 

 

Tema Verdi Omfang Konsekvens 

Landbruk Middels nega-

tiv 

Lite-middels negativt Liten-middels nega-

tivt 

Oppsummering landbruk 

 

Det viktigste avbøtende tiltaket er å, om mulig, ikke bygge ned den oppdyrkede delen av områ-

det. Det er igangsatt arbeid om et makebytte mellom eiendom 15/1/35, som den fulldyrka teigen 

befinner seg på, og en eiendom på Vangen som hestesportklubben disponerer. Grunneiere av 

15/1/35 stiller seg positive til et makeskifte under forutsetning av at eiendommen på Vangen 
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ryddes, grusbanen fjernes og matjord legges tilbake på grusbanen, jf. brev fra grunneiere datert 

27.06.17. 

7.12.2 Reindrift 

Planområdet ligger innenfor Reinbeitedistrikt 9 Olggut Čorgaš/Oarje-Deatnu sitt beiteområde. 

Området er ikke registrert med særskilte interesser for reindriften i Kilden/NIBIO sin kartdata-

base. Høst- og høstvinterbeite foregår høyere opp på Holmfjell, og da brukt som tidlig høstland 

og tidlig høstvinterbeite før snøen legger seg. 

 

Reinbeitedistrikt 9, med innspill per brev til forhåndshøringen datert 04.02.09, meddelte at «dis-

triktet har ingen merknader til søknaden». På bakgrunn av dette innspillet er det vurdert at be-

hovet for avklarende møter ikke har vært tilstede i planarbeidet. Distriktet har vært høringspart i 

planarbeidet, men det kom ingen innspill under varsel om oppstart og høring og offentlig ettersyn 

av planprogrammet.  

7.13 Trafikkforhold og parkering 

Gjennom planen etableres ny adkomstvei inn til, og i området, utformet i henhold til Vegnorma-

len. Årsdøgntrafikk (ÅDT) langs Fv98 forbi området var i 2018 på omtrent 760, hvorav 16 % var 

lange kjøretøy. ÅDT er ikke spesielt høy og strekningen er oversiktlig, men strekningen har farts-

grense 80. På grunn av relativt lange avstander til boligområder, samt transportering av kjøre-

tøy, antas det at trafikken til og fra området i stor grad gjøres med bil.  

 

Trafikkløsningene, inkludert avkjørsel og videre adkomst-

vei, planlegges og utformes i henhold til Statens vegve-

sens vegnormaler. Vegbredde planlegges til 5 meter slik 

at to kjøretøy kan passere hverandre, og vendehammer 

utformes slik at større kjøretøy kan snu på området. Dette 

er også gjort med tanke på tilgang for utrykningskjøretøy. 

 

Kryss mot Fv98 (Tanafjordveien) er regulert som del av 

planen med tanke på å forbedre trafikkforhold og -sikker-

heten i området. Adkomstveiens eierform er privat/felles. 

 

Om lag 21,3 daa areal reguleres til felles parkeringsareal 

for klubbene. Arealet gir en parkeringsdekning på om lag 

700 plasser. Antallet er en grov estimering basert på tom-

melfingerregel om en standard parkeringsplass på 2,5m x 

5m, med 7m manøvreringsareal mellom radene. Med 

tanke på at det under konkurranser og stevner vil være 

nødvendig med plass til blant annet tilhengere og heste-

hengere i tillegg til biler, vurderes det at parkeringsarealet 

bør være mer enn tilstrekkelig stort. Arealet vil imidlertid 

kunne realiseres i takt med behovet. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14 Avkjørsel utformet mot Fv98, 
utformet etter Vegvesenets vegnorma-
ler. 
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7.14 Teknisk infrastruktur og energibehov 

Det er ikke kommunalteknisk infrastruktur i området. Ridehallen har privat vann- og avløpssys-

tem. Nøyaktig plassering av rør og ledninger for motorsportanlegget, samt overvannshåndte-

ringen, må sees nærmere på i detaljprosjekteringen etter at klubbhus og banenes utforming er 

avklart. Plan for vann, avløp og overvannshåndtering finnes i vedlegg 7.  

 

Klubbhus og annen bebyggelse utformes i henhold til gjeldende energikrav. Det vil også være be-

hov for stadionlys. Tiltak som kommer i konflikt med Varanger kraft sine anlegg må ikke etable-

res. Det går blant annet et 22 kV luftspenn i området. Når lokalisering av diverse aktiviteter er 

konkretisert ytterligere må Varanger kraft kontaktes.  

7.15 Universell utforming 

Utforming av bygningsmessige og utendørs tiltak. skal være iht. Byggteknisk forskrift (TEK17) 

som regulerer krav til universell utforming og tilgjengelighet. Topografien på området gir gode 

forutsetninger for løsninger som er tilpasset alle.  

7.16 Risiko og sårbarhet 

ROS-analyse er vedlagt. Planforslaget vurderes ivareta hensynet til funn og anbefalinger i ROS-

analysen på en fullgod måte. Vurderinger av ROS-forholdene flom, grunnforhold, skred og støy 

vises i de følgende underkapitlene: 

7.16.1 Flom 

Planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for flom i NVE Atlas. Kartgrunnlaget er imidlertid 

svært grovmasket, og ettersom området ligger over 10 meter over havet, vurderes det som lite 

sannsynlig at området vil være utsatt for flom. I følge aktsomhetskartene er maksimal vann-

standstigning for Tanaelva vurdert å være 8 meter, og NVEs rapport Hydrological projections for 

floods in Norway under a future climate fra 2011 forespeiler en nedgang i flomhendelser som 

følge av snøsmelting i Øst-Finnmark med ned mot 40% fram mot år 2100, noe som styrker vur-

deringen om flom. 

7.16.2 Grunnforhold 

Ettersom planområdet iht. NGU sine kart vurderes 

til å ha stor mulighet for marin leire, kan det ikke 

utelukkes at det finnes kvikkleire her. En overord-

net vurdering av grunnforhold ble derfor gjort av 

geoteknikere, vurderingen i sin helhet ligger ved-

lagt. På bakgrunn av at det ikke er utført grunnun-

dersøkelser i planområdet tidligere, samt at grunn-

undersøkelser utført ca. 5 km lengre nord påviste 

kvikkleire, er konklusjonen at grunnundersøkelser 

bør gjennomføres og sikkerhet mot kvikkleireskred 

og utglidninger dokumenteres før tiltak igangsettes. 

Dette er derfor tatt med som et rekkefølgekrav i 

planbestemmelsenes 2.1 b).  

 

Gjennomføring av grunnundersøkelser kan være 

ressurskrevende prosjekter, og forslagsstiller hen-

stiller derfor til kommunen om å vurdere 
Figur 15 Mulighet for marin leire. Blå stiplet 
linje viser marin grense. Blått felt indikerer 
stor mulighet for marin leire. Kilde: NGU. 



 

PLANBESKRIVELSE 27 

 

 

 

 

 

 

Ramboll 

grunnforholdene nærmere, herunder finansiering av disse, da ev. kvikkleirefare kan være aktuelt 

også utenfor planområdet 

7.16.3 Skred 

Deler av planområdet, som ligger nærmest fjellfoten, 

ligger i aktsomhetsområde for snøskred og steinsprang 

(utløpsområde) som vist i figuren til venstre. Tiltak i 

planforslaget som berøres av utløpsområdet er areal 

avsatt til motorsport og kjøreveg. 

 

Det er ikke registrert tidligere skredhendelser i områ-

det, men det kan tenkes at blant annet støy kan være 

en utløsende faktor for skred her. Det er registrert et 

steinsprang lengere nord ved Gulbojok i 2011. Som 

nevnt i punktet om lokalklima, vil vind fra nordvest i 

vintermånedene kunne danne grunnlag for snøsamling 

på Holmfjell og øke skredfaren betraktelig. 

 

Ettersom planforslaget ikke legger opp til permanent 

opphold i området, settes sikkerhetsklasse S1 for 

skred, med liten konsekvens. Vurderingen gjøres på 

bakgrunn av Byggteknisk forskrifts (TEK17) §7-3. Sik-

kerhetsklasse S1 omfatter for eksempel byggverk der 

det normalt ikke oppholder seg personer og der det er 

små økonomiske eller andre samfunnsmessige konse-

kvenser. I følge den foreløpige skissen over motorsportanlegget (figur 11) tenkes klubbhuset 

plassert utenfor aktsomhetsområdet. Adkomstveien ligger delvis innenfor utløpsområdet, men 

ettersom planforslaget legger opp til parkering utenfor aktsomhetsområdet vil de fleste kjøretøy 

befinne seg utenfor. Driftsbygninger i landbruk, for eksempel staller, og bygg som tilrettelegger 

for varig opphold, for eksempel overnattingsrom, skal tilfredsstille sikkerhetskravene for sikker-

hetsklasse S2, jfr. TEK17 § 7-3. 

 

Som avbøtende tiltak er det lagt inn en faresone for ras- og skredfare over aktsomhetsområdet i 

plankartet (H310), jf. planbestemmelsens punkt 5.1. De mest brukte banene, og spesielt til snø-

scooter, bør ikke legges innenfor aktsomhetsområdet. Et annet tiltak kan være å bygge opp vol-

ler ved fjellfoten for å minske sannsynligheten av at eventuelle skred berører områder der det 

oppholder seg mennesker.  

7.16.4 Støy 

Det er gjort en støyutredning for området. Under følger en oppsummering av utredningens kon-

klusjon. Støyutredningen som helhet er vedlagt. I utredningen er det også tatt hensyn til dyre-

velferd. 

 

Det anbefales i Forskriften om velferd for hest, datert 02.06.2005, i retningslinje til §11 at vedva-

rende lydstyrker over 65 dB bør unngås. Grenseverdier for innendørs lydnivå fra utendørs kilder 

nivå for boliger er 30 dB. Gul sone for utendørs støynivå er mellom 45 dB og 54 dB. Rød sone in-

dikerer 55 dB og høyere. 

 

Figur 16 Aktsomhetsområde for snøskred 
(rødt) og steinsprang (sort). Figuren vi-
ser at utløpsområde for snøskred og 
steinsprang berører planområdet. Kilde 
NVE Atlas. 
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Figur 17 Støysonekart fra støyutredningen. Den svarte linjen i den gule støysonen illustrerer lydnivåer 
på 65 dB som er grenseverdien for hester. 

 

Basert på motorkjøretøyenes lydeffektnivå oppgitt i M-128 og planlagt drift vil ingen støyføl-

somme tomter utsettes for lydnivåer som overskrider grenseverdiene – dette gjelder både ekvi-

valente og maksimale lydnivåer. 

 

Selv om grenseverdiene er tilfredsstilt anbefales det å etablere støyvoller og/eller støyskjermer 

på området for å unngå unødvendig støy mot omgivelsene. Det anbefales å utnytte dagens ter-

reng ved etablering av de ulike motorsportbanene. Dersom terrenget er ujevnt, bør man priori-

tere å senke terrenget til det laveste punktet for banen istedenfor å heve terrenget. Dette vil øke 

den skjermende effekten til terrenget mellom støykilde og støyfølsom bebyggelse. Dersom bane 

senkes med 1 m kan dette utgjøre en total skjermingseffekt på 2-4 dB. 

 

Når plassering av hester er fastsatt bør det vurderes lokale skjermingstiltak og tilgang til lokale 

stille områder slik at hestene ikke blir utsatt for unødig høye lydnivåer. Innendørs lydnivå i stal-

len bør også vurderes i en senere fase i prosjektet.
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8. INNSPILL OG MERKNADER 

8.1 Innspill til varsel om oppstart og forslag til planprogram 

Under følger en oppsummering av innspillene og oppfølgningen i planforslaget. 

 

 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 naboeiendom-

mene. Dyrka og dyrkbar mark på hensyntas.  

Naturmangfold 

Ber om at naturmangfold tas inn som utredningstema pga støy. Vur-

dering 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 miljødep. retningslinje for støy i arealplanlegging for 

ulike tiltak i planen. Ber om at det utarbeides støysonekart med støy-

sonegrenser etter gjeldende regelverk og at eventuell støyproblematikk 

håndteres i utforming 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. retningslin-

jene, vil banen normalt ikke anses som konsesjonspliktig.  
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 Innspill til forslag til planprogram Innspill ved varsel om oppstart 

 Fylkesmannen i Finnmark, forts. 

 Konsekvensutredning 

Tiltakene samlet sett må utredes, så vel som hver for seg. De ulike til-

takene vil også kunne legge føringer for hverandre, og realismen i å 

kombinere virksomheter for hestesport, motorsport og skytebane må 

synliggjøres i utredningen.  

Kommentar: Bakgrunn for saken samt klargjøring av aktiviteter er 

ivaretatt. Forholdet til forurensning er behandlet i ROS-analysen. Se 

planbeskrivelsens vedlegg 1. 

Mattilsynet har vært varslet, og vil også være høringspart under hø-

ring og offentlig ettersyn av planforslaget. 

Det er utarbeidet egen støyutredning, jf. vedlegg 5.  

Det er utarbeidet KU for landbruk og naturmangfold, jf. vedlegg 2 og 

3. 

Øvrige merknader er tatt 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: UU styres av TEK, og tas derfor ikke med i bestemmelsene. 

Det er laget en støyutredning med støysonekart etter gjeldende regel-

verk. 

Planen legger ikke til rette for skytebane i samråd med Politiet. 

RBD 9 meddelte under forhåndshøringen at de ikke hadde noen merkna-

der, jf. beskrivelsens kapittel 7.12.2, og på bakgrunn av dette ble det 

vurdert at behovet for avklarende møter ikke har vært tilstede. Distriktet 

har vært høringspart i planarbeidet. Forholdet til støy og driftstider er 

inntatt i bestemmelsene. 

2.  Finnmark fylkeskommune, brev datert 2017-04-25 
 Oppsummering:  

Ber om at virkning for friluftsliv blir vurdert i konsekvensutredningen.  

 

Kommentar: Det er utarbeidet egen KU for friluftsliv, jf. vedlegg 4. 

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: Tatt til etterretning. Aktsomhetsplikten kan imidlertid ikke 

tas med som bestemmelse (referanse til annet lovverk), men det er min-

net på om den i planbeskrivelsen. 
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 Innspill til forslag til planprogram Innspill ved varsel om oppstart 

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: Tatt til etterretning. 

4.  Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) brev datert 02.05.2017 

 Oppsummering: Ingen særskilte innspill til planprogrammet Oppsummering: Tiltaket berører ikke DMF sine interesser. 

 

Kommentar: Tatt til orientering. 

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 22 kV luftspenn i områ-

det. Når lokalisering av diverse aktiviteter er konkretisert ytterligere må 

Varanger kraft kontaktes.  

 

Kommentar: Dette er ivaretatt i planbestemmelsens punkt 5.2, samt 

planbeskrivelsen. 

6.  Fiskeridirektoratet, brev datert 2017-06-14 

 Oppsummering: Ingen merknader Oppsummering: Ingen merknader 

 

Kommentar: Notert. 
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 Innspill til forslag til planprogram Innspill ved varsel om oppstart 

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 med 

samme formål og ikke ligge lengre unna gården.  

 
Kommentar: Det er igangsatt arbeid om makeskifte av et regningssvar-

ende areal som ligger nærmere gården, og som hestesportklubben dispo-

nerer. 

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: I utgangspunktet skal ev. støy som berører boliger e.l. 

håndteres i planarbeidet iht. retningslinjer for behandling av støy i areal-

planlegging (T-1442) vedtatt 26.1.2005 av Klima- og miljødepartemen-

tet. Det vises til redegjørelse om støy i planbeskrivelsens pkt. 7.16.4, 

samt støyutredning i vedlegg 5. 

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 motors-

port 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. Begge klubbene, Rambøll og kommunen var representert under 

arbeidsmøte (telefonmøte) høsten 2018 for å diskutere utforming av re-

guleringsplanen samt lokalisering av aktivitetene. Støy for dyr er utredet i 

planbeskrivelsens vedlegg 5, samt i planbestemmelsene. 
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VEDLEGG 1 

ROS-ANALYSE 

 

 

  



1 
 

ROS-analyse 
Oppdrag Detaljregulering Holmfjell Arena, Tana 

Utført 2019-06-21 

Utført av Rambøll Norge AS, Alta  

 

 

1. Utsjekk av uønskede hendelser1 
 

Naturbasert sårbarhet 

Uønsket hendelse/forhold Potensiell risiko Merknad2 

Ja Nei 

Ekstremvær www.met.no  

1. Sterk vind  x Ikke utsatt for sterk vind. 

2. Store nedbørsmengder  x Ikke utsatt for store nedbørsmengder. 

3. Store snømengder  x Ikke utsatt for store snømengder. 

4. Annet?  x Ikke kjent. 

Flomfare www.nve.no 

5. Flom i elver/bekker x  Området ligger i aktsomhetssone for flom i 

Tanaelva. Nærmere redegjørelse og 

vurdering finnes i planbeskrivelsens kapittel 

7.16. 

6. Springflo/havnivåstigning  x Området er ikke berørt av 

springflo/havnivåstigning.  

7. Historisk flomnivå3  x Ikke kjent. 

8. Annet?  x Ikke kjent. 

Strålefare www.nrpa.no 

Radon  x Moderat/lav aktsomhetsgrad på radon i 

kommunen. Håndteres i byggesak. 

Skredfare www.nve.no 

9. Jord- og leirskred  x Ikke kjent. 

10. Kvikkleireskred x  Hele planområdet ligger under marin 

grense, og deler av området ligger i sone 

med stor mulighet for marin leire, jf. NGUs 

kart over marin leire. Nærmere redegjørelse 

og vurdering finnes i planbeskrivelsens 

vedlegg 6. Grunnforhold skal dokumenteres 

før tiltak igangsettes. 

11. Løsmasseskred  x Ikke kjent. 

12. Snø- og isskred x  Vestre del av området ligger i 

aktsomhetssone for snøskred. Nærmere 

redegjørelse og vurdering finnes i 

planbeskrivelsens kapittel 7.16. 

13. Steinras, steinsprang x  Vestre del av området ligger i 

aktsomhetssone for steinsprang. Nærmere 

redegjørelse og vurdering finnes i 

planbeskrivelsens kapittel 7.16. 

                                                
1
 Sjekkliste for planbeskrivelse 

2 I merknadsfeltet redegjøres bla for hvordan risikoen er håndtert i planen, eventuelt med referanse til aktuell planbestemmelse 
3
 Kjenner man til at det har vært flom i området tidligere? Sjekk eksempelvis med lokalkjente 

http://www.met.no/
http://www.nve.no/
http://www.nrpa.no/
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14. Historisk rasfare?4  x Ikke kjent. 

15. Annet?  x Ikke kjent. 

Dårlig byggegrunn www.ngu.no 

16. Setninger  x Ikke kjent. 

17. Utglidninger x  Området har stor mulighet for marinleire. 

Se merknad til pkt. 10. 

18. Annet?  x Ikke kjent. 

Skadedyr 

19.   x Ikke kjent. 

Annet? 

20.   x Ikke kjent. 

 

Virksomhetsbasert sårbarhet 

 

Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell risiko  

Merknad Ja Nei 

Brann/eksplosjon 

21. Brannfare  x Ingen kjente virksomheter i området. 

22. Eksplosjonsfare  x Ingen virksomheter i området som 

innebærer potensiell eksplosjonsfare. 

Forurenset vann 

23. Drikkevannkilde  x Ikke drikkevannskilde i området. 

24. Badevann, fiskevann, elv x  Området ligger ved, men grenser ikke til, 

Tanaelva. Avløpsvann og avrenning fra 

området håndteres i VAO-plan. 

25. Nedbørsfelt  x Ikke kjent fare. 

26. Grunnvann  x Ingen kjent fare. 

27. Annet?  x Ikke kjent. 

Forurensning – grunn5 

28. Kjemikalieutslipp  x Ikke kjent. 

29. Annet?  x Ikke kjent. 

Forurensning – luft  

30. Støy6 x  Aktivitet i området kan generere noe støy til 

omkringliggende bebyggelse, jf. 

støyutredning. 

31. Støv/partikler/røyk  x Ikke kjent.  

32. Lukt  x Ikke kjent. 

33. Annet?  x Ikke kjent. 

Lagringsplass farlige stoffer7 

34. ?  x Ikke kjent. 

Skytefelt (militært/sivilt) 

35. Støy  x Ikke i nærheten av skytefelt. 

36. Annen fare  x Ikke kjent. 

Smittefare 

37. ?  x Ikke kjent. 

Strålefare/elektromagnetisk felt www.stralevernet.no 

                                                
4
 Kjenner man til at det har gått ras i området tidligere? Sjekk eksempelvis med lokalkjente 

5
 Nåværende/tidligere virksomhet på og ved området som kan ha forurenset grunnen. Vibrasjoner i grunnen? 

6
 http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler/retningslinjer/2005/T-1442-Stoy-i-

arealplanlegging.html?id=278741 
7
 Eksempelvis avfallsdeponi, industrianlegg, havner, bensinstasjoner, lagring av radioaktivt materiale 

http://www.ngu.no/
http://www.stralevernet.no/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler/retningslinjer/2005/T-1442-Stoy-i-arealplanlegging.html?id=278741
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler/retningslinjer/2005/T-1442-Stoy-i-arealplanlegging.html?id=278741
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38. Høyspentlinje x  En høyspentlinje går igjennom området. En 

hensynssone er lagt rundt høyspentlinja, jf. 

plankart og bestemmelser. 

39. Trafo  x Ingen trafo i nærheten 

40. Andre installasjoner?  x Ikke kjent. 

Fare i fht. tidligere bruk 

41. Gruver, åpne sjakter, tipper?  x Ingen kjente i området. 

42. Militære anlegg8  x Området har tidligere blitt brukt av 

forsvaret, men ble solgt i 2008. Området 

har blitt ryddet. 

43. Tidligere avfallsdeponi  x Ingen kjente. 

44. Annet?  x Ikke kjent. 

 

Sårbarhet pga infrastruktur 

 

Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell risiko  

Merknad Ja Nei 

Forurensning 

45. Støy  x Ingen kjente støykilder i området. 

Lavtrafikkert vei i området. 

46. Støv/partikler  x Utover lavtrafikkert vei er det ingen kjente 

forekomster i området. 

47. Lukt  x Ikke kjent/relevant. 

48. Annet?  x Ikke kjent. 

Trafikkfare 

49. Trafikkulykker på vei  x Ingen ulykker med alvorlig skadegrad 

registrert på FV98 i området. Noen lettere 

skadd registrert i nærheten 

(www.vegkart.no).  

Annet?  x Ikke fortau eller gang- og sykkelvei i 

området, samt høy fartsgrense på FV98. 

Antar at ankomst til området vil skje med 

bil hovedsakelig, pga. områdets tiltenkte 

bruk samt lang avstand til bygder rundt. 

Ulykker på nærliggende transportåre9 

50. E6, lufthavn, havn  x Ingen riksvei i området. Ikke lufthavn eller 

havn i nærområdet 

51. Luft  x Ingen lufttrafikk i området 

52. Vei  x Lavtrafikkert fylkesvei i området. Ingen 

kjente ulykker med alvorlig skadegrad. 

53. Damanlegg  x Ingen i nærheten. 

54. Bru  x Ingen i nærheten 

55. Annet?  x Ikke kjent. 

Strategisk sårbare enheter10 

56. Sykehus/helseinstitusjon  x Ingen i nærheten. 

57. Sykehjem/omsorgsinstitusjo
n 

 x Ingen i nærområde. 

                                                
8
 Eksempelvis fjellanlegg, piggtrådsperringer etc 

9
 Vil utilsiktet/ukontrollert ulykke på nærliggende transportåre/infrastruktur utgjøre risiko for området? 

Eksempelvis i fht transport av farlig gods? Ulykker i innflygingstrase, brudd på vannledning? ol 
10

 Objekter som kan være særlig utsatt for sabotasje/terror, og/eller er sårbare i seg selv - og derfor bør ha 

en grundig vurdering 



4 
 

58. Skole/barnehage  x Ingen i nærheten.  

59. Flyplass  x Ingen i nærheten. 

60. Viktig vei  x FV98 er eneste inn-/utfartsåre til området. 

61. Bussterminal  x Ikke i området. 

62. Havn  x Ikke i området. 

63. Vannverk/kraftverk  x Ikke i området. 

64. Undervannsledninger  x Ikke i området 

65. Kabler  x Ikke i området 

66. Bru/Demning  x Ikke i området. 

67. Annet?  x Ikke kjent. 

 
Annet 

 

Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell risiko  

Merknad Ja Nei 

Kriminalitet 

68. Fare/frykt for kriminalitet  x Ingen kjente problemer.    
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FORORD 
 

Rambøll utarbeider på oppdrag for Tana motorsportklubb og Tana hestesportklubb 

reguleringsplan for Holmfjell i Tana kommune. 

I den sammenheng er det utarbeidet en konsekvensvurdering for temaet naturmangfold med 

vekt på naturtyper for området.  

I rapporten gjøres det rede for hvilke konsekvenser planlagt utbygging vil kunne få for 

naturmangfoldet. Det foreslås tiltak for å minimere påvirkningen på dette.  

Feltarbeidet er gjennomført av Gunnar Kristiansen.  

Nyregistreringer, rapportering og beskrivelse av naturtyper er utført av Gunnar Kristiansen.  
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1. SAMMENDRAG 

 

 

Bakgrunn og formål 

På oppdrag for Tana motorsportklubb og Tana hestesportklubb har Rambøll utført en 

konsekvensutredning på temaet naturmiljø i forbindelse med reguleringsplan for Holmfjell i Tana 

kommune. 

 

Datagrunnlag 

Vegvesenets håndbok V712 er benyttet som metodisk basis for konsekvensutredningen. Det er 

utført innsamling av eksisterende data, feltundersøkelser, omfangsvurdering og 

konsekvensutredning. Geografisk er arbeidet avgrenset av et definert planområde med et 

influensområde som kan bli indirekte berørt, og disse til sammen utgjør utredningsområdet. 

 

Metoder 

Det viktigste metodegrunnlaget for verdisetting av lokaliteter er gitt i håndbøkene om kartlegging 

av naturtyper og vilt fra Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet). Det er lagt vekt 

på å avgrense areal med spesiell naturverdi og beskrive forekomster av vilt og leveområder for 

vilt. Verdiskalaen som er brukt går fra ingen relevans, via liten, middels og stor verdi for temaet. 

Omfanget av tiltaket for flora og fauna, dvs. graden av påvirkning, er vurdert etter en femdelt 

skala - fra stort og middels negativt omfang, lite/ikke noe omfang, til middels og stort positivt 

omfang. Til sist er konsekvensene utredet etter en nidelt skala, ut fra en sammenstilling av 

verdier og vurdering av omfang. I tillegg er det foreslått tiltak som kan avbøte/redusere 

eventuelle negative konsekvenser av tiltaket. 

 

Registreringer 

Det er registrert to lokalt verdifulle naturtyper som vil kunne bli negativt påvirket av 

utbyggingen. Den ene ligger i utkanten av planområdet, og kan henge sammen med en større 

lokalitet østover. Den andre er av beskjeden utstrekning. En har ikke valgt å avgrense disse som 

egne verdifulle naturtyper. 

 

Verdivurdering 

Samlet sett vurderes verdiene for tema naturmangfold til å være små til middels. Dette på 

grunnlag av at det er registrert to lokalt verdifulle naturtyper innenfor området som ikke er gitt 

avgrensing. 

 

Konsekvenser 

Tiltakene vil i liten grad påvirke sårbare naturtyper. Konsekvensene vil samlet bli små til middels. 

 

Forholdet til naturmangfoldloven 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 

«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge 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 skade på naturmangfoldet.» 

 

Kunnskapsgrunnlaget for dette prosjektet er relativt godt for planter og naturtyper. Registrering 

av vegetasjon og naturtyper er vektlagt i den sammenheng. Kunnskapsgrunnlaget for fugl er 

under middels, men verdivurderingen er basert på habitatvurderinger, hentet fra artskart og 

vurderes som god med tanke på viktige viltområder. Tidspunktet for feltarbeidet har vært 

tilpasset for kartlegging av vegetasjon og naturtyper som kan bli påvirket. 



 

6-(22)  

 

 

 

 

 

 

Rambøll 

 

 

§ 9 Føre-var-prinsippet 

«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 

den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 

naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal 

ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 

forvaltningsvedtak.» 

 

Det er ikke funnet grunnlag for å bruke føre-var-prinsippet i dette prosjektet. 

 

 

§ 10 Økosystemtilnærming og samla belastning  

«En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er 

eller vil bli utsatt for. 

 

Det er registrert to lokalt verdifulle naturtyper innenfor området. Den ene vil i liten grad bli 

berørt, den andre er beskjeden i utstrekning. De vegetasjonstypene som er registrert er relativt 

vanlige lokalt, i regionen og ellers i landet og innehar generelt få sårbare arter.  

Området vil ikke bidra til noen fragmentering av leveområder for sjeldne eller rødlistede arter.  

 

  

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

«Tiltakshaveren 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.» 

 

Det kan være et poeng at reguleringsplanen setter av områder som skjermes mot nedbygging. 

Dette gjelder blant annet de to lokalt verdifulle naturtypene med høgstaudeskog. 

 

 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

«For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 

driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 

nåværende og framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 

samfunnsmessige resultater.»  

 

Det kreves at en både under anleggs- og driftsfasen bruker mest mulig skånsomme metoder og 

maskiner, slik at utbyggingen ikke gjør mer skade enn det som er nødvendig. Dette innebærer 

også utførelse/realisering av avbøtende tiltak. Som utgangspunkt skal en bruke den løsningen 

som er best for naturen.. Om den beste løsningen for naturen ikke velges, bør vurderingen av 

dette synliggjøres i planarbeidet. Ved istandsetting og revegetering av arealer som grenser mot 

naturlig vegetasjon forutsettes det at det ikke benyttes frøblandinger som innfører fremmedarter 

eller -sorter. Det bør brukes stedegne frøblandinger til revegetering dersom dette gjennomføres. 
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2. INNLEDNING OG UTBYGGINGSPLANER 

 

2.1 Bakgrunn og formål 

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide reguleringsplan konsekvensutredning (KU) for 

Holmfjell. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for utøvelse av heste- og 

motorsportsaktiviteter. 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.). Fagkyndig er Rambøll Norge AS på vegne av utbygger. Planområdet 

er på ca. 392 daa. Nåværende planstatus er LNFR (ikke utbyggingsformål), og ønskes 

omdisponert til idrettsanlegg (utbyggingsformål). Tiltaket vurderes derfor å omfattes av KU-

forskriftens bestemmelser.  

 

 

 

Figur 1: Oversiktskart. Planområdet er vist med blå stiplet strek. Kilde: Kartverket, Geovekst, kommuner, 
Corine og OSM. 
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2.2 Lokalisering 

Planområdet ligger i Tana kommune, omtrent 12 kilometer vest for Tana bru. 

 

 

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

3.1 Datainnsamling 

3.1.1 Eksisterende informasjon 

Det er tatt kontakt med Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen, samt miljøansvarlig i 

Tana kommune for å framskaffe aktuell informasjon de eventuelt har. I tillegg er det søkt i flere 

relevante, nasjonale databaser, primært Artsdatabankens tjeneste Artskart og DNs Naturbase. 

Det er også samlet inn aktuell litteratur. 

Feltundersøkelsene er utført av Gunnar Kristiansen ved et besøk den 02.08. 2017. Det var fine 

forhold under feltbefaringen.   

3.2 Retningslinjer 

Formålet med en konsekvensutredning er «å klargjøre virkninger av tiltak som kan ha vesentlige 

konsekvenser for miljø».  

Formålet med denne utredningen er å beskrive konsekvensene av inngrepene som er planlagt. 

Framgangsmåten baserer seg på metodikken som er beskrevet i V712 fra Statens vegvesen 

(2014). 

3.3 Vurdering av verdi 

På bakgrunn av innsamlede data gjøres en vurdering av verdien av en lokalitet eller et område. 

Verdien fastsettes på grunnlag av kriterier som er gjengitt i Tabell 2.1. Når det gjelder 

identifisering og verdisetting av naturtypelokaliteter, benyttes DN håndbok 13 for kartlegging av 

biologisk mangfold (Direktoratet for naturforvaltning 2007) som metode. For verdisetting av 

viltområder er kriteriene og vektingen fra DN-håndbok 11 benyttet (Direktoratet for 

naturforvaltning 1996 – oppdatert i 2000).  

Tabell 1. Kriterier for vurdering av naturmangfoldets verdi. 

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Landskaps-økologiske 

sammenhenger  

Områder uten landskaps-

økologisk betydning.  

Områder med lokal eller 

regional landskapsøkologisk 

funksjon.  

Arealer med noe sammen-

bindings-funksjon mellom 

verdisatte delområder 
(f.eks. naturtyper).  

Grøntstruktur som er viktig 

på lokalt/regionalt nivå  

Områder med nasjonal, 

landskapsøkologisk  

funksjon.  

Arealer med sentral 

sammen-bindingsfunksjon 

mellom verdisatte delom-
råder (f.eks. naturtyper).  

Grøntstruktur som er viktig 

på regionalt/nasjonalt nivå.  

Vannmiljø/  

Miljøtilstand  

Vannforekomster i tilstands-

klasser svært dårlig eller 

dårlig.  

Sterkt modifiserte  

Forekomster. 

Vannforekomster i tilstands-

klassene moderat eller god/ 

lite påvirket av inngrep.  

Vannforekomster nær 

naturtilstand eller i 

tilstandsklasse svært god.  

Verneområder,  

NML. kap. V  

 Landskapsvernområder 

(nml. § 36) uten store 

naturfaglige verdier  

Verneområder (nml §§ 35, 

37, 38 og 39) 

Naturtyper på land og i 

ferskvann  

Areal som ikke kvalifiserer 

som viktig naturtype.  

Lokaliteter i verdikategori C, 

herunder utvalgte 

naturtyper i verdikategori C  

Lokaliteter i verdikategori B 

og A, herunder utvalgte 

naturtyper i verdikategori B 
og A.  

Naturtyper i saltvann  Areal som ikke kvalifiserer 
som viktig naturtype.  

Lokaliteter i verdikategori C.  Lokaliteter i verdikategori B 
og A.  

Viltområder  Ikke vurderte områder 

(verdi C)  

Viltområder og vilttrekk 

med viltvekt 1  

Viltområder og vilttrekk 

med  

viltvekt 2-3  

Viktige viltområder (verdi B)  

Viltområder og vilttrekk 

med  

viltvekt 4-5  

Svært viktige viltområder 

(verdi A)  

Funksjonsområder for 

fisk og andre fersk-

vannsarter  

Ordinære bestander av inn-

landsfisk,  

ferskvannsforekomster uten 

kjente registreringer av rød-

listearter  

Verdifulle fiskebestander, 

f.eks. laks, sjøørret, 

sjørøye, harr m.fl. 

Forekomst av ål  

Viktig funksjonsområde for 

verdifulle bestander av 

ferskvannsfisk, f.eks. laks, 

sjøørret, sjørøye, ål, harr 

m.fl.  
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Vassdrag med 

gytebestandsmål/ årlig 

fangst av anadrome 

fiskearter < 500 kg.  

Mindre viktig områder for 

elvemusling eller 

rødlistearter i kategoriene 

sterkt truet EN og kritisk 

truet CR  

Viktig område for arter i 
kategoriene sårbar VU, nær 

truet NT.  

Nasjonale laksevassdrag  

Vassdrag med gytebe-

standsmål/årlig fangst av 

anadrome fiskearter > 500 

kg.  

Viktig område for elvemus-

ling eller rødlistearter i 

kategoriene sterkt truet EN 

og kritisk truet CR  

Geologiske forekomster  Områder med geologiske 

forekomster som er vanlige 

for distriktets geologiske 

mangfold og karakter  

Geologiske forekomster og 

områder (geotoper) som i 

stor grad bidrar til 

distriktets eller regionens 

geologiske mangfold og 

karakter  

Prioriteringsgruppe 2 og 3 

for kvartærgeologi  

Geologiske forekomster og 

områder (geotoper) som i 

stor grad bidrar til landsde-

lens eller landets geologiske 

mangfold og karakter  

Prioriteringsgruppe 1 for 

kvartærgeologi  

Artsforekomster  Forekomster av nær truede 

arter (NT) og arter med 
manglende datagrunnlag 

(DD) etter gjeldende 

versjon av Norsk rødliste  

Fredete arter som ikke er 

rødlistet 

Forekomster av truete 

arter, etter gjeldende 
versjon av Norsk rødliste: 

dvs. kategoriene sårbar VU, 

sterkt truet EN og kritisk 

truet CR 

Omfang angis på en femdelt skala: 
Stort negativt - middels negativt - lite/intet - middels positivt - stort positivt. 
 

Forekomst av rødlistearter er ofte et vesentlig kriterium for å verdsette en lokalitet. Norsk 

rødliste for 2015 er benyttet i arbeidet. IUCNs kriterier for rødlisting av arter (IUCN 2004) blir 

benyttet i det norske rødlistearbeidet, i likhet med i de aller fleste andre europeiske land. Disse 

rødlistekategorienes rangering og forkortelser er (med engelsk navn i parentes):  

 

RE – Regionalt utryddet (Regionally Extinct) 

CR – Kritisk truet (Critically Endangered) 

EN – Sterkt truet (Endangered) 

VU – Sårbar (Vulnerable) 

NT – Nær truet (Near Threatened) 

DD – Datamangel (Data Deficient) 

 

For øvrig vises det til Hilmo m.fl. (2015) for nærmere forklaring av inndeling, metoder og 

artsutvalg for den norske rødlista. Der er det også kortfattet gjort rede for hvilke miljøer artene 

lever i samt de viktige trusselsfaktorer. Verdivurderingene for hvert miljø/område angis på en 

glidende skala fra liten til stor verdi. 

3.4 Vurdering av omfang 

Omfanget er en vurdering av hvilke konkrete endringer tiltaket antas å medføre for de ulike 

lokalitetene eller områdene. Omfanget vurderes for de samme lokalitetene eller områdene som er 

verdivurdert. Omfanget vurderes i forhold til alternativ 0. 

3.5 Vurdering av konsekvens 

Med konsekvenser menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til 

alternativ 0. Konsekvensen for et miljø/område framkommer ved å sammenholde 

miljøet/områdets verdi og omfanget. Vifta som er vist i Figur 3 er en matrise som angir 

konsekvensen ut fra gitt verdi og omfang. Konsekvensen angis på en nidelt skala fra ”meget stor 

positiv konsekvens” (+ + + +) til ”meget stor negativ konsekvens” (– – – –). Midt på figuren er 

en strek som angir intet omfang og ubetydelig/ingen konsekvens. Over streken vises de positive 

konsekvenser, og under streken de negative konsekvenser. 
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Figur 1. Konsekvensvifta. Kilde: V712 (Statens vegvesen 2006, rev 2014). 

3.5.1 Sammenstilling 

For hvert aktuelle alternativ angis en samlet konsekvens, i dette tilfellet bare 0-alternativet og et 

utbyggingsalternativ. Alternativene er gitt en innbyrdes rangering etter konsekvensgrad. 

Rangeringen skal avspeile en prioritering mellom alternativene ut fra et faglig ståsted. Det beste 

alternativet rangeres høyest (rang 1).  

3.5.2 Avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak er justeringer/endringer av anlegget som ofte medfører en ekstra kostnad på 

utbyggingssiden, men hvor endringene har klare fordeler for naturverdiene. Mulige avbøtende 

tiltak er beskrevet. 
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4. NATURVERDIER OG VERDISETTING 

4.1 Naturgrunnlaget 

Planområdet ligger lokalisert omtrent 12 kilometer vest for Tana bru like vest for Masjok i Tana 

kommune. Området ligger mellom FV98 og fjellfoten. Området er flatt og består overveiende av 

fattig bærlyngskog, nedlagte jorder og gamle anleggsområder.  

4.1.1 Landskap 

Området tilhører landskapsregion 41: Dalbygdene i Finnmark, underregion Tana 

(Referansesystem for landskapsregioner i Norge-Nijos). Regionen består av fylkets største 

elvedaler. I landskapssammenheng er regionens fremste varemerke de brede elvene, de tydelige 

dalformene og ikke minst det markante skogpreget. Skogen i Finnmark er knyttet til elvedalene, 

og regionen danner en sterk kontrast til den ellers omkringliggende flate, og langt mer karrige 

vidda. Dyrka mark ligger i mange områder som små og store lysninger i dalbunnen. På slike 

steder åpnes dalen mer opp, og gir større utsyn til både elv, evt. gårdstun, motsatt dalside og 

himmelbryn. Regionens jordbruksarealer er derfor også verdifull for opplevelsen av elvedalenes 

totale variasjon, dvs både visuelt, kulturelt og biologisk. I nedre del av Tanadalen er det en åpen 

elvedal med vide, flate moer mot lave, brattere lisider. Langs elva er det store sandbanker i 

veksling med skogkledde flater. 

4.1.2 Klima, vegetasjonssoner og berggrunn 

Planområdet ligger i nordboreal sone i vegetasjonsseksjonen «Svakt oseanisk seksjon» (Moen, 

1998). Klimaet er svakt kontinentalt med lite nedbør. Klimaet er i nasjonal sammenheng preget 

av at regionen ligger langt mot nordøst, med en del arter som ellers har sin hovedutbredelse i 

Russland 

 

Berggrunn og løsmasser 

Berggrunnen i planområdet består av leirskifer og finkornet sandstein som i stor grad er 

overdekket med løsmasser. Løsmassekartet viser at området for det meste består av elve- og 

bekkeavsetninger. Oppover lia, i nedre del, er det morenemateriale og bart fjell mot høyden. 
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Figur 3. NGUs berggrunnskart viser at det er leirskifer og sandstein i tiltaksområdet.  

 

 

Figur 4. Kartet viser det er elveavsetninger i nesten hele planområdet. 
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4.2 Oversikt over registrerte naturverdier 

 

Artsregistreringer 

Fra før er det lite opplysninger å finne om vegetasjonen i området. Naturbasen viser ingen 

avgrensninger av verdifulle naturtyper.  

 

Karakteristiske trekk til området 

Generelt består området av et flatt område på elveavsetninger med bærlyngbjørkeskog på 

sørsiden av Tanaelva. Det strekker seg opp langs den nedre del av lia mot sør med overgang til 

høgstaudebjørkeskog. Gjennom området går det et gammelt flomløp på lavere nivåer med 

høgstaudeskog. 

 

Langs veien i nordvest er det kulturarter som dominerer med geitrams, åkersenelle og kvitkløver. 

Dette er større arealer i gjengroing i dette området som har vært opparbeidet tidligere i 

gjengroing med grønnvier ryllik, kvitkløver og setermjelt. Det er også dominans av kulturarter 

langs veien østover.  

 

 

Figur 5. Veien som går langs lifoten 
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Figur 6. Inngrepsområder-uttak av masser 

 

Skogen i vest er yngre bærlyngbjørkeskog med skrubbær, blåbær og tyttebær og innslag av 

grønnvier. Det er lite eller ingen død ved. På tørrere nivåer kommer krekling inn. Det er 

grusgroper flere plasser som gror igjen med grønnvier og geitrams. Trærne er dominerende 

flerstammete og lavvokste. En El-linje krysser dette området. Langs veien er det flere steder tatt 

ut grus som vises som grusgroper i terrenget. Åkerbær vokser blant annet på veien. I 

forsenkninger kommer det inn enkelte mer krevende men vanlige urter.  

 

 

Figur 7. Småfallen bærlyngskog dominerer 
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Mot lifoten er det fuktpregete arealer med blåtopp. Nedre del av lia er høgstaudeskog med 

mjødurt, vendelrot, enghumleblom, kvitbladtistel og storveronika. Innimellom er det mer 

lågurtpregete arealer med blant annet åkerbær, fjelltistel, kvitmaure, rød jonsokblom, teiebær og 

blåklokke. Skogen domineres av bjørk med mye innslag av rogn. Det forekommer en god del død 

ved i alle nedbrytningstadier. Området kan sees på som en forlengelse vestover av tidligere 

avgrenset naturtypelokalitet med høgstaudeskog og sørvendte berg og rasmarker (naturbasen og 

artskart). Det er også et gammelt funn av hengepiggfrø (Ove Dahl 1901-artskart) sørøst for 

dette området. 

 

Figur 8. Nedre del av lia og lifoten med høgstaudeskog 

 

På flata videre østover er det mye inngrepspreg med veier og forsøpling. 

 

Figur 9. Inngrep og forsøpling 
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Fra lifoten og nordvestover går det en 10 meter bred forsenkning i terrenget med 

høgstaudebjørkeskog med klassiske høgstauder og mye innslag av storveronika. Dette er trolig 

et gammelt flomløp. Det er brå overgang til den omkringliggende bærlyngskogen.  

 

 

Figur 10. Forsenkning med høgstaudeskog 

 

Området herfra og østover har mindre inngrepspreg uten veier og skogen er noe eldre og 

frodigere bærlyngskog.  

 

 

Figur 11. Noe eldre og mer urørt bærlyngskog mot øst 
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Helt i øst mot FV98 er det et større areal med et jorde eller ryddet område som ikke lenger er i 

drift med oppslag av bjørk, geitrams og gullris. Vestover langs RV98 er det flere bygninger, 

veianlegg og inngrepsarealer 

 

 

Figur 12. Gammelt ryddet area i gjengroing 

 

4.2.1 Viktige naturtyper 

På grunnlag av feltarbeid i 2017 ble det registrert to lokalt verdifulle naturtyper innenfor 

området.  

4.2.2 Viltområder og faunaen i området 

Artskart viser registrering ingen registreringer av vilt innenfor området. Det ble ikke observert 

viltarter under feltarbeidet. 

4.2.3 Landskapsøkologiske sammenhenger 

Området består av overveiende av trivielle naturtyper som i stor grad er vanlig i regionen. Det 

ene arealet med høgstaudeskog vil i liten eller ingen grad bli berørt av tiltakene. Det andre 

arealet er av begrenset utstrekning. Høgstaudebjørkeskog er ikke en veldig uvanlig naturtype i 

regionen. Således vil inngrepene ha liten konsekvens i landskapsøkologisk sammenheng. 

4.3 Sammenstilling av naturverdier  

Naturmangfold 

 

Verdien av planområdet er samlet vurdert til å ha liten verdi for vilt.  Det er registrert to lokalt 

viktige naturtyper innen området av beskjeden verdi. Storparten av arealet er lite verdifullt. 

Verdi: Liten Middels Stor  
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5. VURDERING AV OMFANG OG KONSEKVENSER 

5.1 Alternativ 0 

0-alternativet beskriver dagens situasjon i området og er et sammenligningsalternativ. Dagens 

situasjon refererer til nåværende forhold. Alternativet brukes som referanse ved vurdering og 

sammenstilling av omfang og konsekvenser av tiltaket. 0-alternativet settes uansett pr definisjon 

til intet omfang. Med intet omfang vil også konsekvensen av 0-alternativet for naturmangfoldet 

bli ubetydelig. 

5.2 Utbyggingsalternativet 

Omfang naturmiljø 

Når inngrepene er ferdig planlagt og gjennomført vil en del av område bli nedbygget eller berørt 

av inngrep, dette gjelder først og fremst arealene på sletta. Det er en registrert en lokalt verdifull 

naturtype av beskjeden utstrekning innenfor dette området.  En stor del av området er berørt av 

inngrep som veier, jorder, massetak og eksiterende bygg. Ved riktig massehåndtering, 

arrondering og vegetasjonstiltak, ved å blant annet ta vare på eksisterende toppdekke, vil 

opprinnelige naturtyper kunne reetableres til en viss grad.  

 

Omfanget vil være middels negativt for naturmiljøet 

 

 Stort Middels Lite | Lite Middels Stort 

 negativt negativt negativt | positivt positivt positivt 

                        

 

 

Konsekvens 

 

Naturmiljø 

Verdien av området er liten og omfanget middels. Dette gir en samlet liten til middels 

konsekvens for utbygging av området. 

5.3 Usikkerhet 

Det knyttes liten usikkerhet til verdisettingen av naturtypene som er registrert i dette området, 

og begrenset usikkerhet til områdets verdi og funksjon for vilt.  

5.4 Vurderinger i forhold til utredningskrav i naturmangfoldloven 

 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 

«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge 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 skade på naturmangfoldet.» 

 

Kunnskapsgrunnlaget for dette prosjektet er relativt godt for planter og naturtyper. Registrering 

av vegetasjon og naturtyper er vektlagt i den sammenheng. Kunnskapsgrunnlaget for fugl er 

under middels, men verdivurderingen er basert på habitatvurderinger, hentet fra artskart og 

vurderes som god med tanke på viktige viltområder. Tidspunktet for feltarbeidet har vært 

tilpasset for kartlegging vegetasjon og naturtyper som kan bli påvirket. 
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§ 9 Føre-var-prinsippet 

«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 

den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 

naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal 

ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 

forvaltningsvedtak.» 

 

Det er ikke funnet grunnlag for å bruke føre-var-prinsippet for dette prosjektet. 

 

§ 10 Økosystemtilnærming og samla belastning  

«En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er 

eller vil bli utsatt for. 

 

Det er registrert to lokalt verdifulle naturtyper innenfor området. Den ene vil i liten grad bli 

berørt, den andre er beskjeden i utstrekning. De vegetasjonstypene som er registrert er relativt 

vanlige lokalt, i regionen og ellers i landet og innehar generelt få sårbare arter.  

Området vil ikke bidra til noen fragmentering av leveområder for sjeldne eller rødlistede arter.  

 

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

«Tiltakshaveren 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.» 

 

Det kan være et poeng at reguleringsplanen setter av områder som skjermes mot nedbygging. 

Dette gjelder blant annet de to lokalt verdifulle naturtypene med høgstaudeskog. 

 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

«For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 

driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 

nåværende og framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 

samfunnsmessige resultater.»  

 

Det kreves at en både under anleggs- og driftsfasen bruker mest mulig skånsomme metoder og 

maskiner, slik at utbyggingen ikke gjør mer skade enn det som er nødvendig. Dette innebærer 

også utførelse/realisering av avbøtende tiltak. Som utgangspunkt skal en bruke den løsningen 

som er best for naturen. Om den beste løsningen for naturen ikke velges, bør vurderingen av 

dette synliggjøres i planarbeidet. Ved istandsetting og revegetering av arealer som grenser mot 

naturlig vegetasjon forutsettes det at det ikke benyttes frøblandinger som innfører fremmedarter 

eller -sorter. Det bør brukes stedegne frøblandinger. 

 

6. AVBØTENDE TILTAK OG MILJØOPPFØLGING 

6.1 Avbøtende tiltak 

Riktig arrondering av utfylling og andre typer inngrep kan være et avbøtende tiltak 

Ved revegetering og istandsetting av arealer etter inngrep og tiltak må det ikke innføres 

fremmede arter og i størst mulig grad satses på naturlig revegetering med bruk av eksisterende 

jordsmonn med frøbank. Tilsåing må skje med frø fra gras som er stedstilpasset og ikke innehar 

fremmede sorter. 
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Forord 

 

 
Rambøll utarbeider på oppdrag for Tana motorklubb og Tana hestesportsklubb 
reguleringsplan for Holmfjell i Tana kommune. 
I den sammenheng er det utarbeidet en konsekvensvurdering for temaet landbruk av Natur 
og Samfunn AS.  
I rapporten gjøres det rede for hvilke konsekvenser planlagt utbygging vil kunne få for 
landbruk.  
Rapporten er utarbeidet av Gunnar Kristiansen og Geir Frode Langelo 
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1. SAMMENDRAG 

Bakgrunn og formål 
På oppdrag fra Rambøll har Natur og Samfunn AS utført en konsekvensutredning på temaet 
Landbruk i forbindelse med planer om etablering av anlegg for utøvelse av heste- og 
motorsport i Tana. 
 
Datagrunnlag 
Vegvesenets håndbok V712 er benyttet som metodisk basis for konsekvensutredningen. Det 
er utført innsamling av eksisterende data fra Kilden, NIBIO. Geografisk er arbeidet avgrenset 
av et definert planområde. 
 
Registreringer 
Det er registrert et areal (39,5 da) med fulldyrket mark som ligger brakk, samt noe dyrkbar 
jord og lavproduktiv fjellbjørkeskog innenfor planområdet. 
 
Verdivurdering 
Samlet sett vurderes verdiene for tema jordbruk å være middels. Dette på grunnlag av et 
fulldyrka areal som ikke har vært i bruk de siste årene. 
 

Påvirkning 
Fordi arealet av det fulldyrka arealet er relativt lite og ligger isolert til, er påvirkningsgraden 
satt ganske lavt, til noe forringet.  
 
Konsekvens 
Konsekvensen av utbyggingene vurderes som liten 
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2. INNLEDNING OG UTBYGGINGSPLANER 

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 Holmfjell 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. 
 
På oppdrag fra Rambøll har Natur og Samfunn AS utført en konsekvensutredning for temaet 
Landbruk  
 

3. METODE 

3.1 Datainnsamling 

3.1.1 Eksisterende informasjon 

Utredningen er basert på eksisterende informasjon i databaser hovedsakelig driftet av 
NIBIO. 

3.2 Retningslinjer 

Formålet med en konsekvensutredning er «å klargjøre virkninger av tiltak som kan ha 
vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn. Konsekvensutredninger skal 
sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning under planleggingen av tiltaket og når det tas 
stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres». Her er kravet til 
konsekvensanalyser lovfestet med bestemmelser for hvordan de skal utføres. 
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Formålet med denne utredningen er å beskrive konsekvensene av inngrepene som er 
planlagt. Framgangsmåten baserer seg på metodikken som er beskrevet i V712 fra Statens 
vegvesen (2018). 

3.3 Vurdering av verdi 

Som grunnlag for verdisetting av områdene benyttes NIBIOs karttjeneste Kilden, under 
fagområde Arealinformasjon, temakart Konsekvensanalyser jordbruk. Alt jordbruksareal og 
dyrkbar jord er verdivurdert og rangert etter fastsatte kriterier av NIBIO. Tilleggsinformasjon 
blir hentet fra lokal landbruksforvaltning (kommunen) og eventuelt landbruksrådgivningen. 
Også eventuelle regional plan for jordvern eller kommunal temaplan for jordvern blir 
benyttet. 
 

Tabell 1. Verdisetting av jordbruksområder. 
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3.4 Vurdering av påvirkning 

Påvirkning er et uttrykk for endringer som tiltaket vil medføre 
på det berørte delområdet. Vurderinger av påvirkning skal 
relateres til den ferdig etablerte situasjonen. Det er kun 
områder som blir varig påvirket, som skal vurderes. 
 
Påvirkningsfaktorer for fagtema landskapsbilde er gitt som et 
kriteriesett i tabell 2 og er en veiledning for gradering av 
påvirkning. Kriteriene brukes for å fastsette tiltakets 
påvirkning på det enkelte delområde. Dersom flere av 
kriteriene er aktuelle gjør utreder en faglig vurdering av hvilke 
som er utslagsgivende. Vurderingen bygger logisk opp under 
kriteriene som er brukt. 
 
Påvirkning kan være gjennom direkte inngrep, fragmen-
tering, barrierevirkning, nærføring og/eller synlighet.  

 

Figur 1 Skala for vurdering av 
påvirkning i Håndbok V712. 
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Tabell 2. Påvirkningsfaktorer for naturressurser. 
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3.5 Vurdering av konsekvens 

Med konsekvenser (forringelse eller forbedring) menes de fordeler og ulemper et definert 
tiltak vil medføre i forhold til 0-alternativet. Konsekvensen delområde framkommer ved å 
sammenholde delområdets verdi og påvirkning. Deretter sammenstilles delområdene og 
viser konsekvensen for de enkelte alternativene i en tabell. I tabellen skal det også gjøres 
rede for eventuelle avveininger i forhold til om enkelte delområder er blitt lagt mer vekt på 
enn andre. Slike avveininger skal da ha en faglig begrunnelse. Om det ikke er gjort slike 
avveininger skal feltene stå tomme. 
 
Figuren som er vist i Figur 2 er en matrise som angir hvor forringet eller forbedret et område 
blir ut fra gitt verdi og påvirkning.  
 

 

Figur 2. Konsekvensmatrise. Kilde: V712 (Statens vegvesen 2018). 
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4. VERDIVURDERING, PÅVIRKNING OG KONSEKVENS 

Planområdet ligger lokalisert omtrent 12 kilometer vest for Tana bru like vest for Masjok i 
Tana kommune. Området ligger mellom FV98 og fjellfoten. Området er flatt og består 
overveiende av fattig bærlyngskog, nedlagte jorder og gamle anleggsområder.  
 

4.1 Områdebeskrivelse 

Området består for det meste av fjellbjørkeskog, typisk for områder med lav bonitet. I Kilden 
er skogsområdet regnet som impediment. I tillegg er det en teig med fulldyrket jord på 39,5 
da. 
 

 

Figur 3: Planavgrensningen er vist med blå stiplet strek. Kilde: Kartverket, Geovekst, Tana kommune, 
Corine og OSM. 
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Figur 4. Figuren er fra «Kilden» og viser opplysningene som er registrert for skogen i planområdet. 

 

 

Figur 5. Figuren viser opplysninger fra «Kilden» om den fulldyrka teigen som ligger innenfor planområdet. 
Den har verdiklasse 3, stor verdi. 
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Figur 6. Tidligere oppdyrka jorde. 

Jordet har i stor grad preg av oppslag av småbjørk over hele arealet og synes ikke å ha vært i 
drift de siste årene, og har derfor noe redusert verdi som landbruksareal slik det ligger i dag 
og trolig for fremtiden. 
 
Det meste av skogsarealene innenfor planområdet er jorddekt og kan derfor klassifiseres 
som dyrkbar jord. I følge kilden foreligger dyrkbar jord i både verdiklasse 1 (noe verdi) og 
verdiklasse 2 (middels verdi) innenfor planområdet. 
 

 

Figur 7. Figuren viser arealer med dyrkbar jord i tiltaksområdet. Det gulskraverte området nærmes vegen 
tilhører verdiklasse 1, men det oransj-skraverte området tilhører verdiklasse 2. 
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4.2 Verdivurdering 

I følge tabell 1 skal fulldyrket jord verdisettes til «Stor verdi». Siden arealet har ligget brakk i 
forholdsvis lang tid, og har preg av gjengroing er det gjort en vurdering på at arealet 
reduseres til verdien middels. Siden det ikke har vært i bruk de siste årene er det trolig 
mindre aktuelt at det vil bli utnyttet i fremtiden. Den dyrkbare jorden settes til verdi 
«Middels verdi». Skogbruksverdien er vurdert til «Uten verdi/Noe verdi» 
Samlet verdi settes til middels. 

Verdi: Liten Middels Stor  

           

 

4.3 Påvirkning 

Det er ikke gitt detaljerte opplysninger om hvordan området skal utnyttes. En legger derfor 
til grunn at alle landbruksverdier innenfor planområdet bygges ned. 
 
For det fulldyrka arealet sin del, så består dette av ca 39,5 da jord. Dette må være rimelig å 
anse som et forholdsvis lite og isolert areal som også har preg av gjengroing og ikke er i bruk 
i dag. Påvirkningsgraden settes derfor til «Forringet» i henhold til tabell 3. 
Den delen som består av dyrkbar jord og skog settes til «Noe forringet». 
 
Siden den fulldyrka jorda er forringet, og de dyrkbare arealene er noe forringet settes 
påvirkningen til liten til middels. 
 

 Stor Middels Liten | Liten Middels Stor 

 negativ negativ negativ | positiv positiv positiv 

                         

 

4.4 Konsekvensvurdering 

0-alternativet beskriver dagens situasjon i området og er et sammenligningsalternativ. 
Dagens situasjon refererer til nåværende forhold. Alternativet brukes som referanse ved 
vurdering og sammenstilling av omfang og konsekvenser av tiltaket. 0-alternativet settes 
uansett pr definisjon til intet omfang. Med intet omfang vil også konsekvensen av 0-
alternativet for landbruk bli ubetydelig. 
 
Utbyggingsalternativet. Med samlet middels verdi for landbruk og middels til liten påvirkning 
blir konsekvensen av utbyggingen liten til middels. 
 
Konsekvens: Liten til middels negativ konsekvens (-/--) 
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Tabell 3. Sammenstilling av konsekvensvurderingene. 

Delområde Verdi 
 

Påvirkning 
Konsekvens  

0-alternativet 
Konsekvens 

utbyggingsalt
ernativet 

Fulldyrket jord  Middels 
 Forringet-liten til middels 0 

-/-- 

Dyrkbar jord Middels 
Noe forringet -middels 0 

- 

Skog Uten verdi/noe verdi 
Middels forringet 0 

0 

Samla konsekvens 
 0 -/-- 

Rangering  1 2 

Beslutningsrelevant usikkerhet  Liten Liten 

 

4.5 Avbøtende tiltak 

Viktigste avbøtende tiltak er å om mulig ikke bygge ut den oppdyrkede delen av området. 
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Forord 

 
 
Rambøll utarbeider på oppdrag for Tana motorklubb og Tana hestesportsklubb 
reguleringsplan for Holmfjell i Tana kommune. 
I den sammenheng er det utarbeidet en konsekvensvurdering for temaet friluftsliv av Natur 
og Samfunn AS.  
I rapporten gjøres det rede for hvilke konsekvenser planlagt utbygging vil kunne få for 
friluftslivet.  
Rapporten er utarbeidet av Gunnar Kristiansen og Geir Frode Langelo 
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1. SAMMENDRAG 

Rambøll utarbeider på oppdrag for Tana motorklubb og Tana hestesportsklubb 
reguleringsplan for Holmfjell i Tana kommune. 
I den sammenheng er det utarbeidet en konsekvensvurdering for temaet friluftsliv og 
landbruk av Natur og Samfunn AS.  
I rapporten gjøres det rede for hvilke konsekvenser planlagt utbygging vil kunne få for 
friluftsliv.  
 
Friluftsliv/nærmiljø 
Området har verdi i lokal sammenheng som nærturområde på grunn av stier/veier og enkel 
adkomst til området. På grunn av relativt stor avstand til befolkningsentra brukes det i 
begrenset grad på denne måten. Ved en utbygging vil området i stor grad bli nedbygget og i 
liten grad kunne brukes av allmenheten. Det er litt usikkert hvorvidt 
utbyggingen/aktiviteten vil påvirke Holmfjell som er et høyt verdisatt turområde og 
populært turmål med adkomststi fra Holmfjell nord for området. Trolig er påvirkningen her 
liten. 
Konsekvensene er små til middels. 
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2. INNLEDNING 

 Bakgrunn og formål 

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide reguleringsplan konsekvensutredning (KU) for 
Holmfjell. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for utøvelse av heste- og 
motorsportsaktiviteter. 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.) Fagkyndig er Rambøll Norge AS på vegne av 
utbygger. Planområdet er på ca. 392 daa. Nåværende planstatus er LNFR (ikke 
utbyggingsformål), og ønskes omdisponert til idrettsanlegg (utbyggingsformål). Tiltaket 
vurderes derfor å omfattes av KU-forskriftens bestemmelser.  
 

 

Figur 1: Oversiktskart. Planområdet er vist med blå stiplet strek. Kilde: Kartverket, Geovekst, kommuner, 
Corine og OSM. 
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 Lokalisering 

Planområdet ligger i Tana kommune, omtrent 12 kilometer vest for Tana bru. 
 

 

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

kommune, Corine og OSM. 

 
 



  

Natsam.no    

   
8 

3. BESKRIVELSE AV OMRÅDET 

 Overordnete karakteristiske trekk 

Planområdet ligger lokalisert omtrent 12 kilometer vest for Tana bru like vest for Masjok i 
Tana kommune. Området ligger mellom FV98 og fjellfoten. Området er flatt og består 
overveiende av fattig bærlyngskog, nedlagte jorder og gamle anleggsområder.  
Det er stier og veier gjennom deler av området med enkelte bygninger og et nedlagt jorde 
øst i området.  
 
 

4. FRILUFTSLIV 

 Metode 

I arbeidet med konsekvensutredningen benyttes Statens vegvesens metodikk beskrevet i 
håndbok V712 – Konsekvensanalyser (2014), samt Miljødirektoratets håndbok 18 – 
friluftsliv i konsekvensutredninger (2001).  Sammenligningsgrunnlaget for 
konsekvensutredningen er en forventet utvikling i henhold til 0-alternativet, dvs. dagens 
situasjon. 
 
Som grunnlag for vurderingene benyttes informasjon fra lokale informanter, befaring og 
kjent, offentlig registrert kunnskap om området.  
 
I gjennomføring av KU er det tre begreper som står sentralt ved vurdering og analyse av 
konsekvenser: verdi; omfang og konsekvens. 
 

1. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. Verdi 
uttrykt som tilstand, egenskaper, eller utviklingstrekk for det aktuelle KU-temaet i 
det området som prosjektet planlegges. 

  
2. Tiltakets omfang/påvirkning – hvor store endringer (positive eller negative) tiltaket 

antas å medføre for det aktuelle KU-tema.  
 

3. Tiltakets konsekvens – fastsettes ved å sammenholde opplysninger/vurderinger om 
det berørte temaets verdi og omfanget av tiltakets virkning. Med konsekvens menes 
de fordeler og ulemper tiltaket vil medføre i forhold til alternativ 0.  

 
For de fleste tema kvantifiseres verdien på en tredelt skala: 
Liten (eller lokal) verdi; middels (eller regional) verdi; stor (eller nasjonal) verdi. Verdien 
fastsettes i utgangspunktet med grunnlag i et sett verdikriterier angitt i Håndbok V712. I 
tillegg må man også gjøre noen skjønnsmessige vurderinger.  
 
Tiltakets omfang angis på en femdelt skala: 
Stort negativt omfang; middels negativt omfang; lite/intet omfang; middels positivt 
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omfang; stort positivt omfang. I omfangsvurderingen ser en på hvilke konkrete endringer 
tiltaket antas å medføre. Omfanget fastsettes ved bruk av kriterier utarbeidet for hvert KU-
tema.  
 
Skalaen for den samlede vurderingen er gitt i en såkalt konsekvensvifte definert i Håndbok 
V712 I viften kommer det fram en konsekvensskala fra meget stor til ubetydelig på begge 
sider av skalaen. Konsekvensskalaen er i viften angitt med farger fra lilla til hvit med koding 
++++ via 0 til - - - -.  
 
Det er viktig å være klar over at den samlede konsekvensvurderingen, oppsummert i 
konsekvensviften, er gjort med utgangspunkt i området i sin helhet. Dersom konsekvensen 
vurderes til lite til middels omfang, kan vurderingen allikevel skjule store konsekvenser for 
eksempel nærmeste naboer. Det forutsettes at den enkelte detaljsak ved slike 
konsekvenser håndteres i direkte prosesser mellom tiltakshaver og den enkelte interessent.  
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Konsekvensskala 

 
 

Symbol Konsekvens Beskrivelse 

+ + + + 
Meget stor positiv 
konsekvens  

Meget store forbedringer i 
forhold til dagens situasjon. 
Kan i prinsippet ikke bli bedre.  

+ + + 
Stor positiv 
konsekvens  

Store forbedringer i forhold til 
dagens situasjon.  

+ + 
Middels positiv 
konsekvens  

Middels store forbedringer i 
forhold til dagens situasjon.  

+ 
Liten positiv 
konsekvens  

Små forbedringer i forhold til 
dagens situasjon.  

0 
Ubetydelig/ingen 
konsekvens  

Ingen eller uvesentlige 
endringer i forhold til dagens 
situasjon.  

– 
Liten negativ 
konsekvens  

Noe forverring i forhold til 
dagens situasjon.  

–– 
Middels negativ 
konsekvens  

Middels forverring i forhold til 
dagens situasjon.  

––– 
Stor negativ 
konsekvens  

Store forverringer i forhold til 
dagens situasjon  

–––– 
Meget stor negativ 
konsekvens  

Meget store forverringer i 
forhold til dagens situasjon. 
Kan i prinsippet ikke bli verre.  
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 Hva som skal utredes 

Utredningen skal se på hvilke konsekvenser de tiltak planen legger til rette for, vil få for 
friluftsaktiviteten i området. 
Utredningen tar for seg to alternativer – 0-alternativet og alternativ 1. 
 
0-alternativet tilsvarer dagens situasjon, slik planområdet foreligger i dag. Det er ikke 
funnet grunnlag for å tillegge området noen form for endringer, da det ikke foreligger 
godkjente planer for området.  
 
Alternativ 1 innebærer de tiltak planen legger til rette for. 
  

1. Opparbeidelse av ridebane og motocrossbane. 
2. Adkomstvei og interne veier, parkeringsplasser 
3. Bygninger.  

 

0-alternativet vil bli beskrevet kvalitativt og gitt en verdi i henhold til oppgitt metodikk. 
Deretter vil en se på hvilket omfang alternativ 1 vil medføre for nærmiljø og friluftsliv i 
området. Til sist vurderes hvilke fordeler og ulemper/konsekvenser alternativ 1 vil medføre 
i forhold til alternativ 0.  
 

 Vurderingskriterier 

For å vurdere områdets verdi, ser en på: 

• Bruken av området 

• Om landskap, naturmiljø eller kulturmiljø har opplevelseskvaliteter av betydning, og 
hvor stor denne betydningen er 

• Hvor godt området er egnet for enkeltaktiviteter som det lokalt/regionalt/nasjonalt 
ikke finnes alternative områder til av noenlunde tilsvarende kvalitet 

• Om området inngår i en større, sammenhengende grønnstruktur av verdi, eller 
fungerer som korridor/adkomst mellom slike områder  

• Området som symbolverdi  
 
For å vurdere planens omfang for nærmiljø og friluftsliv, ser man på: 

• Påvirkes områdets bruksmuligheter 

• Påvirkes området attraktivitet og opplevelseskvaliteter for ferdsel, aktiviteter og 
opphold 

• Påvirkes tilgjengelighet til viktige målpunkt for gående og syklende  

• Påvirkes områdets identitetsskapende betydning.  
 

 Verdien til området 

Området er et lite, ganske avgrenset areal mellom riksveien og fjellfoten på flate 
elveavsetninger, og består overveiende av skogsmark i et flatt terreng. Det går stier/veier 
gjennom området. Det er også mulig å kjøre bil inn i området med mulighet for parkering. 
Det er på denne måten godt egnet som friluftsområde for nærturer siden det generelt er 
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lett å ta seg frem i med god adkomst. Dette medfører at området egner seg godt til kortere 
gåturer i friluftsammenheng, og kan øke den lokale verdien til området for friluftslivet. Det 
er også mulig å gå en liten rundtur langs eksisterende turveier og stier. 
Stiene er først og fremst turveger for dagens beboere i området.  
 
Området har også noen muligheter for bærsanking i bærlyngbjørkeskogen på elvesletta. 
Det finnes store områder med blåbærterreng ellers i kommunen med lett adkomst slik at 
det ikke peker seg ut i den sammenheng.  
Landskapet er typisk for Tana kommune med store elvesletter med bjørkeskog avgrenset av 
lier bakenfor. Det har imidlertid redusert kvalitet på grunn av inngrepene i området fra 
tidligere aktiviteter. 
 
Det brukes lite i jaktsammenheng selv om det kan være elg i området langs de frodigere 
delene med høgstaudeskog og langs lifoten. Fefo har ikke lagt ut noe elgvald i området. Det 
er ikke kjent om det brukes til småviltjakt i noen sammenheng, dette er lite trolig. Det er 
ellers veldig store områder innover fjell- og viddeområdet i kommunen som brukes til 
småviltjakt.  
 
Fisket som foregår en del på Tanaelva i området vil ikke bli påvirket av eventuelle 
aktiviteter innen området. Det ligger et stykke unna elva og fylkesveien går mellom 
området og elva. Det er et begrenset fiske etter laks på denne elvestrekningen 
sammenlignet med områdene lenger opp mot Tana bru og ovenfor Tana bru. 
 
Holmfjell ovenfor området er et populært og tilrettelagt turmål som har stor verdi i 
kommunen. Det brukes mye i friluftsammenheng. Stien opp til Holmfjell starter omtrent 2,5 
kilometer vest for planområdet og går langs aksla, nordvestsiden av Holmfjell og blir 
således i liten grad berørt av en eventuell utbygging og aktiviteten fra virksomheten innen 
planområdet. Toppen av Holmfjell, som er turmålet med fin utsikt ligger omtrent 1 
kilometer i luftlinje fra planområdet. Det er litt usikkert hvorvidt aktiviteten innen 
planområdet (motocross) vil kunne påvirke toppen som turområde i denne sammenheng. 
Fylkesveien i dag går inntil planområdet, og er allerede en påvirkning på samme måten. 
Trolig vil aktiviteten i liten grad påvirke friluftslivet på Holmfjell. 
 
Området og stiene synes først og fremst å være brukt av lokalbefolkningen i området. 
Dette gjelder først og fremst til gåturer langs kjerreveien og stiene. Bosetningen er meget 
spredt i området med få beboere i nabolaget til planområdet. Det brukes derfor i begrenset 
grad som nærturområde.  
 
På grunn av dette vurderes verdien til området som liten til middels stor for friluftslivet.  
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Figur 3.  Vei som går langs lifoten i området. 

 

 

Figur 4. Sti gjennom området 
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Figur 5. Bjørkeskog med blåbær dominerer i området. 

 
Barn og unges bruk av området 
Det er ingen skoler eller barnehager i nærheten til planområdet. Nærmeste skole er på ved 
Tana bru omtrent 12 kilometer fra området. Det er ikke kjent at denne benytter området i 
forbindelse med undervisning eller turer. 
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Figur 6. Tanas kommune avgrensing av viktige friluftsområder. Et svært viktig friluftsområde går til 
lifoten sør for planområdet. (kilde Tana kommune) 

 

 

Figur 7. Sør for området er det store turområder uten tilrettelegging. (kilde Tana kommune) 
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 Verdi 

Med bakgrunn i beskrivelsen over, vurderer vi at området har liten til middels verdi for 
friluftslivet. 
 

Verdi: Liten Middels Stor  

      

 0-alternativet 

Den aktive friluftsbruken vil fortsette som nå ved 0-alternativet. Det betyr at det ikke 
iverksettes tiltak i området. I utgangspunktet vil naturbasert friluftsliv uten ytterligere 
tilrettelegging være positivt. Samtidig kan dagens bruk oppleves som negativt for noen.  
Det kan være behov for økt fokus på området, mer forvaltning eller kvalitetsheving. 0-
alternativet kan være utfordrende for friluftslivsutfoldelsen, naturbruken og sosialt ansvar. 

 Omfang 

Det planlegges motocrossbane og ridehaller/anlegg med infrastruktur, parkering og 
adkomstveier. Området vil i stor grad bygges ned og til dels privatiseres. I dag er store deler 
av området påvirket av veier, stier og parkeringsområder, men disse brukes i stor grad som 
adkomst og parkering for allmenheten til veier/turstier i nærområdet.   

 Omfangsvurdering 

Omfang er tiltakets påvirkning – hvor store endringer (positive eller negative) tiltaket antas 
å medføre for det aktuelle KU-tema. En tilrettelegging for bruk av området til nærturer vil 
muligens kunne være mulig for anleggene ved at det etableres turstier rundt anleggene. 
Området er ellers i dag allerede mye berørt av inngrep som veier og bygningsanlegg. 
Veiene/stiene som er i området samt adkomstvei og parkering brukes i dag til de som 
benytter området til korte nærturer. Anleggsperioden med opparbeidelse av vei og kjøring 
av materiale og utstyr til anleggene bygging vil også være forstyrrende over en tid i 
varierende grad.    
Det vurderes at det vil bli vanskelig å bruke området slik det gjøres i dag ved anlegging av 
motocross og ridebane. Det er litt usikkert i hvilket omfang eller hvilken grad anleggene vil 
påvirke turer til Holmfjell, omfanget her er trolig lite. 
 
Tiltaket vurderes til å være middels til stort negativt omfang.  
 

 Stort Middels Lite | Lite Middels Stort 

 negativt negativt negativt | positivt positivt positivt 
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 Konsekvens 

Konsekvens fastsettes ved å sammenholde opplysninger/vurderinger om det berørte 
temaets verdi og omfanget av tiltakets virkning. Med konsekvens menes de fordeler og 
ulemper tiltaket vil medføre i forhold til alternativ 0.  
Området er vurdert til å ha liten til middels verdi for friluftslivet. Tana kommune har store 
områder med urørt natur tilgjengelig for friluftsliv. Tilrettelagte turløyper i nærmiljøene er 
det lite av. Holmfjell ligger relativt langt unna befolkningsentra slik at området likevel i liten 
grad brukes som nærmiljøanlegg.  
Det er litt usikkert hvorvidt anleggene og aktiviteten innen planområdet vil påvirke turer 
opp til Holmfjell som er et populært og tilrettelagt utfartsmål. Påvirkningen er trolig liten i 
den sammenheng. 
 
En utbygging vil i stor grad privatisere og bygge ned området slik at omfanget blir middels 
til stort.  
 
 
Konsekvens: Liten - Middels negativ konsekvens (-/--) 
 

 
 
 

 Avbøtende tiltak  

Ved å utforme anlegget for motorsport slik at støypåvirkning blir minst mulig vil 
konsekvensen for friluftslivet kunne bli mindre. Det kan også være et tiltak å sette av en 
sone med vegetasjon/skog mot veien og elva for å hindre/minske påvirkningen mot 
elvemiljøet. 
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5. OPPSUMMERING AV IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER 

For den ikke prissatte konsekvensen friluftsliv er det ikke veldig store negative 
konsekvenser. Konsekvensen er liten til middels. Når det gjelder nærmiljø og friluftsliv 
vurderer vi det slik at det vil bli negativt med en større privatisering av området som i dag 
blir brukt litt til korte nærturer. Det er ellers populært å gå på tur opp til Holmfjellet der 
toppen som utfartsmål kan bli litt berørt av aktiviteten innen planområdet. 
 
 

Tabell 1 Oppsummering friluftsliv 

Tema Verdi Omfang Konsekvens 

    

Nærmiljø/Friluftsliv Liten-Middels Middels-stort negativt 

 

-/-- 
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1. INNLEDNING 

Rambøll Norge AS er engasjert av Tana Hestesportsklubb for å kartlegge støyen fra 

motorsportanlegg til omgivelsene og dens påvirkning på dyr. Støyutredningen er basert på 

informasjon om driftstider fra oppdragsgiver og kartgrunnlag som viser de mest støyutsatte 

naboene. På motorsportsarenaen er det planlagt drift av snøscooter, knattecross og enduro. 

 

Plassering av det aktuelle området i Tana kommune er markert med en lilla firkant i oversiktsbildet 

i Figur 1. 

 

 

Figur 1 Oversiktsbilde av område. Bildet er hentet fra Norgeskart.no. Plasseringen av motorsportarenaen 
er markert med lilla. 

  



2. MYNDIGHETSKRAV 

I retningslinjene gjelder grensene for utendørs støynivå for boliger, fritidsboliger, sykehus, 

pleieinstitusjoner, skoler og barnehager. Nedre grenseverdi for hver sone er gitt i Tabell 1. 

Tabell 1 Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltsverdier. 

Støykilde 

Støysone 

Gul sone Rød sone 

Utendørs støynivå Utendørs støynivå 

i nattperioden kl. 

23 - 07 

Utendørs støynivå Utendørs støynivå 

i nattperioden kl. 

23 - 07 

Motorsport 
Lden 45 dB 

L5AF 60 dB 

Aktivitet bør ikke 

foregå 

Lden 55 dB 

L5AF 70 dB 

Aktivitet bør ikke 

foregå 

L5AF er et statistisk maksimalnivå som overskrides av 5 % av støyhendelsene.  

 

For ytterliggere informasjon av grenseverdier ved nærmeste bebyggelse se vedlegg. 

 

I «Forskriften om velferd for hest» datert 02.06.2005, § 11 heter det: «Hester skal ikke utsettes 

for unødig støy. Støynivået skal være så lavt at det ikke på noe sted i dyrerommet er til ulempe 

for hestene.» I retningslinjene til denne forskriften er følgende grenser satt for vedvarende 

lydstyrke: 

 

   

 

Da det anbefales at hestene ikke skal oppleve lydnivåer over 65 dB velges grenseverdien å settes 

til Lmax 65 dB som vil tilsvare gul støysone i T-1442.  

3. BEREGNINGSMETODE OG GRUNNLAG 

For beregning av maksimalnivåer gjelder det ene punktet på banen som gir høyest maksimalnivå. 

Hva som skjer for resten av banen og hvordan støyen varierer i den perioden det er kjøreaktivitet, 

inngår ikke i beskrivelsen som spesifisert i TA-1771/2000.  

 

Maksimalstøy fra banen beregnes fra nærmeste punkt langs startstrekningen. Korreksjonen for 

samlet støy fra flere kjøretøy er:  

 

Ks = 10·logN      (1) 

 

der Ks er sammenlagteffekten (dB) og N er antall kjøretøy i aktivitet samtidig. 

 

Utgangsnivåene til de ulike kjøretøyene er hentet fra M-128 og vist i Tabell 2 og 3. 

 

 

 

 



Tabell 2 Lydnivå ("passeringsnivå" LA) i 10 m avstand frittfelt pr. kjøretøy i en løps- eller 
treningssituasjon. Lydeffektnivået (LWA) finnes ved å legge til 31 dB på 10 m-verdiene. 

Støysituasjonen vil også være avhengig av antall kjøretøy som er i aktivitet samtidig. Utdrag fra 

TA-1771: 

 

«Enkeltkjøretøy vil i korte perioder kunne avgi høyere nivåer. Når flere kjøretøy er i aktivitet 

samtidig, vil effekten av slike topper bli utlignet. For beregning av maksimalstøy i startsituasjonen 

med støyoverføring i verste retning angir SFT1 at det kan benyttes 3 dB høyere nivåer enn tabell 5 

viser (les: Tabell 2)». 

 

TA-1771/2000 oppgir også lineære uveide middelspektre angitt i dB relativt til totalnivået LA 

(Tabell 2) og vises i Tabell 3. 

Tabell 3 Lineære (uveide) middelspektre angitt i dB relativt til totalnivået LA (ref. tabell 5) for de ulike 
motorsportene. 

Som nevnt tidligere finner man lydeffektnivået ved å legge til 31 dB på 10 m-verdien. 

Utgangsnivået for hvert enkelt kjøretøy er vist i Tabell 4 under. 

Tabell 4 Lydeffektnivå (Lw,A) for de ulike motorsportene. 

                                                
1
 SFT, 1996. Informasjon om nye referanseverdier (emisjonsnivåer). Statens forurensningstilsyn, 1996 

Type motorsport Klasse Lydnivå 10 m (LA) [dB] 

Motocross 

(knattekross) 

80 ccm 91 

Gj.sn. alle klasser 93 

Enduro 

 

78 

Snøscooter Vanlig scooter 82-85a 

a Det er ikke funnet data for kjøring med snøscootere beregnet på konkurranseaktivitet. Norges 

motorsykkelforbund pålegger ikke snøscooter strenger grenser enn motorcross og er dermed usikkert om 

det er riktig å anse snøscootere som mindre støyende (dette ble bekreftet av Sverre Grytnes i forbundet, 

31.03.98). I mangel på pålitelige data anbefales å benytte samme referanseverdi for snøscooter som 

motorcross. 

 Frekvens [Hz] 

Type motorsport 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Knattecrossa -12 -5 -3 -1 -6 -5 -11 -16 

Snøscootera -12 -5 -3 -1 -6 -5 -11 -16 

Endurob 3 5 -1 -3 -4 -8 -14 -18 

a Det er brukt frekvensfordeling for motorcross 4-takt. 
b Det er brukt frekvensfordeling for trial. 

 Frekvens [Hz]  

Type motorsport 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LWA 

Knattecross 110 117 119 121 116 114 111 106 122 

Snøscooter 112 119 121 123 118 116 113 108 124 

Enduro 112 114 108 106 105 101 95 91 109 



Verdiene over brukes blant annet til å finne maksimalnivåer og er grunnlaget for beregningene. Ut 

i fra disse verdiene og formel (1) beregnes nivåene fra motorsportarenaen. Figur 2 viser et 

oversiktskart over området med motorsportbanene og plasseringen av disse.  

 
Figur 2 Bilde over området med aktuelle støykilder. Denne utredningen plasserer enduro ved område 5, 
snøscooter ved område 7, 3a og 3b. Knattecross plasseres ved område 2. 

3.1 Informasjon fra Holmfjell arena og grunnlag brukt i beregningsmodellen 

Det er planlagt å ha aktivitet på arenaen alle hverdager mellom kl. 10-20 og lørdager mellom kl. 

10-19. To av de tre aktivitetene er kun aktive på sommerhalvåret da disse motorsportene er 

avhengig av meteorologiske forhold som temperatur, vegbane og lys. Det er kun snøscooter som 

er aktiv på vinterstid. Basert på tilgjengelig informasjon er følgende grunnlag lagt inn i 

beregningsmodellen, presentert i Tabell 5. Situasjonen illustrerer et representativt «worst case» 

scenario. 

Tabell 5 Driftstider og estimert aktivitet for alle motorsporter. 

Type 

motorsport 

Aktivitet 

hverdag 

Aktivitet 

lørdag 

Aktivitet 

søndag 

Aktiv 

periode 

Driftstid 

per time 

Antall 

kjøretøy i 

aktivitet 

samtidig 

Knattecross 
Kl. 15-20 Kl. 10-19 Kl. 13-19 28 uker 25 % 8 

Snøscooter Kl. 10-20 Kl. 10-19 Kl. 13-19 25 uker 25 % 2 

Enduro Kl. 15-20 Kl. 10-19 Kl. 13-19 28 uker 75 % 8 



3.2 Kartgrunnlag og terrengmodell 

Vår terrengmodell er basert på mottatt 3D kartgrunnlag. I henhold til beregningsmetoden 

beskrevet i TA-1771 «Støy fra motorsport», er lydkildenes høyde satt lik 0,5 m over 

terrenghøyden. For bebyggelse er det skilt mellom støyfølsom bebyggelse og andre bygninger. 

3.3 Beregningsmetode og inngangsparametere 

Lydutbredelsen er beregnet i henhold til Nordisk metode for beregning av industristøy. 

Støyutbredelse fra en motorsportbane påvirkes sterkt av de meteorologiske forholdene. Hvis 

støyen utbrer seg i motvind eller i en periode med sterkt solskinn, vil lydnivåene kunne bli lave. 

Hvis det er medvind, vil lydnivåene bli høyere. Alle beregningene i dette notatet gjelder for 3 m/s 

medvindsituasjon fra kilde til mottaker. 

 

Det er etablert en 3D digital beregningsmodell på grunnlag av tilgjengelig 3D digitalt kartverk. 

Beregningene er utført med SoundPlan v.8.0. De viktigste inngangsparametere for beregningene 

er vist i Tabell 6. 

Tabell 6 Inngangsparametere i beregningsgrunnlaget. 

Egenskap Verdi 

Refleksjoner, støysonekart 1. ordens (lyd som er reflektert fra kun én flate)  

Refleksjoner, punktberegninger 3. ordens 

Markabsorpsjon Generelt: 1 («myk» mark, dvs. helt lydabsorberende).  

Vann, veier og andre harde overflater: 0 

(reflekterende) 

Refleksjonstap bygninger, 

støyskjermer 
1 dB 

Søkeavstand 5000 m 

Beregningshøyde, støysonekart 4 m 

Oppløsning, støysonekart 20 x 20 m 

 

Retningslinjene setter støygrenser som frittfelt lydnivå. Med frittfelt menes at refleksjoner fra 

fasade på angjeldende bygning ikke skal tas med. Øvrige refleksjonsbidrag medregnes 

(refleksjoner fra andre bygninger eller skjermer). For støysonekartene er alle 1. ordens 

refleksjoner tatt med. 

  



4. RESULTAT 

Resultatene er presentert i form av støysonekart med rød, gul og hvit sone iht. T-1442. 

Støysonekartene viser støybidrag fra motorsportanlegget med beregningshøyde 4 meter over 

terreng. 4 meter over terreng er standard beregningshøyde for vurdering av støyfølsom 

bebyggelse. Støysonekartene er vedlagt rapporten i helsides format for bedre lesbarhet. I tillegg til 

støysonekart er det utført punktberegninger 1,5 meter og 4 meter over terreng. 

 

De nærmeste støyfølsomme boligene som er vurdert er presentert i tabellen under med avstand 

og himmelretning. 

Tabell 7 Plassering av nærmeste støyfølsomme bebyggelse 

Himmelretning Avstand Adresse 

Nord 

310 m Tanafjordveien 1374 

770 m Tanafjordveien 1424 

810 m Tanafjordveien 1421 

Nordøst 320 m Tanafjordveien 1361 

Sør 730 m Tanafjordveien 1220 

Øst 

1420 m Austertanaveien 1244 

1480 m Austertanaveien 1272 

1370 m Austertanaveien 1306 

  

4.1 Ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt 

Støysonekartet i Figur 3 viser støynivået fra motorsportsenteret med dagens terreng uten 

ytterligere vurdering av støyskjermer eller -voller og driftstider som oppgitt i delkapittel 3.1.  

 

 

Figur 3 Støysonekart iht. T-1442, 4 meter over terreng, Lden. 



Figur 3 viser at ingen boliger vil befinne seg i gul støysone og døgnmidlet lydnivå tilfredsstiller de 

anbefalte verdiene gitt i T-1442.  

4.2 Maksimalt støynivå 

Støysonekartet i Figur 4 viser støysonekart med maksimalt lydnivå.  

 

Figur 4 Støysonekart iht. T-1442, 4 meter over terreng, Lmax 

Figur 3 4 viser at ingen boliger vil befinne seg i gul støysone og maksimalt lydnivå tilfredsstiller de 

anbefalte verdiene gitt i T-1442. Den svarte streken i den gule støysonen illustrerer lydnivåer på 

Lmax 65 dB som er grenseverdien for hester. 

 

Selv om ingen grenseverdier blir overskredet er det veldig stor sannsynlighet for at den nærmeste 

bebyggelsen vil høre aktiviteten på anlegget. Det anbefales å utnytte lokalt terreng til å etablere 

skjermende element. Støyvoller kan etableres som tribuner som illustrert under.  

 

 
Figur 5 Illustrasjon av støyvoll som kan brukes som tribune 

I tillegg til støyvoller anbefales det å utnytte lokale variasjoner i terrenget ved utbygging av de 

ulike banene. Banene bør etableres så lavt som mulig i terrenget for å dra nytte av lokale 

variasjoner i terrenget og oppnå en god skjermende effekt av lokale voller og kuler. Det anbefales 

i tillegg å etablere voller, skjermer og generelt høyt terreng rundt de ulike banene der dette er 

praktisk og mulig. I Figur 6 under er et eksempel hvor terrenget senkes istedenfor å heves der det 

er lokal variasjon. 



 
Figur 6 Illustrasjon av justering av terreng og etablering av lokale terrengendringer med skjermende 
effekt. 

4.3 Punktberegninger 

Det har også blitt utført punktberegninger på støyfølsomme tomter, 1,5 og 4 meter over terreng, 

for å tallfeste lydnivået på tomten uten skjermingstiltaket, se Tabell 8.  

Tabell 8 Beregnings av lydnivåer på nærliggende tomter. 

  

Høyde Lden – dB(A) L5AF – dB(A) 

Tanafjordveien 1374 
1,5 m 42 55 

4,0 m 43 58 

Tanafjordveien 1424 
1,5 m 36 49 

4,0 m 37 50 

Tanafjordveien 1421 
1,5 m 35 48 

4,0 m 36 49 

Tanafjordveien 1361 
1,5 m 44 57 

4,0 m 44 58 

Tanafjordveien 1220 
1,5 m 38 53 

4,0 m 39 54 

Austertanaveien 1244 
1,5 m 31 44 

4,0 m 33 46 

Austertanaveien 1272 
1,5 m 31 44 

4,0 m 32 46 

Austertanaveien 1306 
1,5 m 34 47 

4,0 m 34 47 

 

Punktberegningene i Tabell 8 viser at ingen boliger vil oppleve maksimale eller ekvivalente 

lydnivåer over henholdsvis 60 dB eller 45 dB ved regulær drift på anlegget. Dager med stevner, 

arrangement og konkurranser er ikke inkludert i beregningene da dette ikke anses å være en del 

av den normale driften på anlegget. 

 

I delkapittel 4.4 i veilederen TA 1771/2000 står det følgende om ikke-regulær aktivitet: 



 

  

4.4 Vurdering av maksimalt støynivå og antall kjøretøy 

Estimert drift har kommet fram gjennom dialog med ansvarlig for driften på motorsportsenteret. 

Da dette er en fremtidig driftssituasjon er det vanskelig å forutsi hvordan driftsmønsteret blir mtp. 

meteorologiske forhold, antall utøvere, tilgang, m.m. Dersom aktiviteten ved anlegget øker 

betraktelig må det foretas nye beregninger slik at ytterligere skjermingstiltak kan vurderes. 

 

Det vil i løpet av et år være driftssituasjoner som er verre enn presentert i støysonekartene, men 

det vil også være driftssituasjoner som er mindre støyende. I denne rapporten er det presentert et 

representativt bilde for den planlagte driften på motorsportsenteret i løpet av et år. Det anbefales 

at ansvarlig av driften på senteret loggfører aktiviteter og antall aktive utøvere for å kunne 

sammenligne med estimerte driftstider og aktiviteter i denne rapporten. Dersom det blir registrert 

store avvik bør det utføres nye beregninger. 

5. KONKLUSJON 

Basert på motorkjøretøyenes lydeffektnivå oppgitt i M-128 og planlagt drift vil ingen støyfølsomme 

tomter utsettes for lydnivåer som overskrider grenseverdiene – dette gjelder både ekvivalente og 

maksimale lydnivåer. 

 

Selv om grenseverdiene er tilfredsstilt anbefales det å etablere støyvoller og/eller støyskjermer på 

området for å unngå unødvendig støy mot omgivelsene. Det anbefales å utnytte dagens terreng 

ved etablering av de ulike motorsportbanene. Dersom et terreng er ujevnt bør man prioritere å 

senke terrenget til det laveste punktet for banen istedenfor å heve terrenget. Dette vil øke den 

skjermende effekten til terrenget mellom støykilde og støyfølsom bebyggelse. Dersom bane 

senkes med 1 m kan dette utgjøre en total skjermingseffekt på 2-4 dB. 

 
Når plassering av hester er fastsatt bør det vurderes lokale skjermingstiltak og tilgang til lokale 

stille områder slik at hestene ikke blir utsatt for unødig høye lydnivåer. Innendørs lydnivå i stallen 

bør også vurderes i en senere fase i prosjektet.  



VEDLEGG  

MILJØ, STØY, DEFINISJONER 
Miljø 

Ifølge Miljødirektoratet er helseplager grunnet støy det miljøproblemet som rammer flest personer 

i Norge. Langvarig irritasjon over støy kan føre til stress som igjen kan føre til fysiske lidelser som 

muskelsmerter og hjertesykdommer. Ved å sørge for akseptable støyforhold utendørs og 

innendørs hos berørte naboer og i stille områder vil man oppnå økt trivsel og god helse hos 

beboerne. 

Støy – en kort innføring 

Lyd er en trykkbølgebevegelse gjennom luften som gjennom øret utløser hørselsinntrykk i hjernen. 

Støy er uønsket lyd. Lyd fra vegtrafikk oppfattes av folk flest som støy. Lydtrykknivået måles ved 

hjelp av desibelskalaen, en logaritmisk skala der 0 dB tilsvarer den svakeste lyden et ungt 

menneske med normal, uskadet hørsel kan høre (ved frekvenser fra ca. 800 Hz til ca. 5000 Hz). 

Ved ca. 120 dB går smertegrensen, dvs. at lydtrykknivå høyere enn dette medfører fysisk smerte i 

ørene.  

 

Et menneskeøre kan normalt ikke oppfatte en endring i lydnivå på mindre enn ca. 1 dB. En endring 

på 3 dB tilsvarer en fordobling eller halvering av energien ved støykilden. Det vil si at en 

fordobling av for eksempel antall biler vil gi en økning i trafikkstøynivået på 3 dB, dersom andre 

faktorer er uendret. Dette oppleves likevel som en liten økning av støynivået.  

 

For at endringen i støy subjektivt skal oppfattes som en fordobling eller halvering, må lydnivået 

øke eller minske med ca. 10 dB. Det er for øvrig viktig å understreke at lyd og støy er en høyst 

subjektiv opplevelse, og det finnes ingen fasit for hvordan den enkelte oppfatter lyd. 

Retningslinjene er lagt opp til at det også innenfor gitte grenseverdier vil være 10 % av 

befolkningen som er sterkt plaget av støy. 

Definisjoner 

Tabell 9 Definisjoner brukt i rapporten 

Lden A-veid ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB og 

10 dB tillegg for henholdsvis kveld og natt. Det tas dermed hensyn til varighet, 

lydnivå og tidspunktet på døgnet støy blir produsert, og støyende virksomhet på 

kveld og natt gir høyere bidrag til totalnivå enn på dagtid. Lden-nivået skal i 

kartlegging etter direktivet beregnes som årsmiddelverdi, det vil si 

gjennomsnittlig støybelastning over et år. Lden skal alltid beregnes som 

frittfeltverdier. 

Lp,Aeq,T Et mål på det gjennomsnittlige A-veide nivået for varierende lyd over en 

bestemt tidsperiode T, for eksempel 30 minutt, 8 timer, 24 timer. Krav til 

innendørs støynivå angis som døgnekvivalent lydnivå, altså et gjennomsnittlig 

lydnivå over døgnet. 

L5AF A-veid maksimalt lydnivå målt med tidskonstant «Fast» på 125 ms og som 

overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode, dvs et 

statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser. 

Frittfelt Lydmåling (eller beregning) i fritt felt, dvs. mikrofonen er plassert slik at den 

ikke påvirkes av reflektert lyd fra husvegger o.l. 

Støyfølsom bebyggelse Bolig, skole, barnehage, helseinstitusjon og fritidsbolig. 



A-veid Hørselsbetinget veiing av et frekvensspektrum slik at de frekvensområdene hvor 

hørselen har høy følsomhet tillegges forholdsmessig høyere vekt enn de deler av 

frekvensspekteret hvor hørselen har lav følsomhet. 

 

 

MYNDIGHETSKRAV 
I «Teknisk forskrift etter Plan- og bygningsloven» (utg. 2017) er det gitt funksjonskrav med 

hensyn på lyd og lydforhold i bygninger. Byggeforskriften med veiledning tallfester ikke krav til 

akustikk og lydisolasjon, men henviser til norsk standard NS 8175:2012 «Lydforhold i bygninger - 

Lydklassifisering av ulike bygningstyper» (lydklassestandarden). Klasse C i standarden regnes for 

å tilfredsstille forskriftens minstekrav for søknadspliktige tiltak.  

 

Eksterne støyforhold er regulert av Miljøverndepartementets «Retningslinje for behandling av støy 

i arealplanlegging» (T-1442). Retningslinjen har sin veileder «Veileder til støyretningslinjen» (M-

128) som gir en utfyllende beskrivelse omkring flere aktuelle problemstillinger vedrørende 

utendørs støykilder. Når det gjelder innendørs støynivå henvises det videre til grenseverdier gitt i 

norsk standard NS 8175. 

 

Figur 7 Gjeldende lovverk, forskrifter, veiledere retningslinjer og standarder 

TA-1771 er en generell veiledning og grunnlagsrapport vedrørende støy fra motorsport i Norge. 

Veilederen gir en beskrivelse av typer baneritt, kjøretøytyper, støyberegningsmetodikk, 

støydempingstiltak, frekvensnivåer m.m. Veilederen M-128 refererer blant annet til denne ved 

behandling av støy fra motorsportbaner. 

 

T-1442 er koordinert med støyreglene som er gitt etter forurensningsloven og teknisk forskrift til 

plan- og bygningsloven. Denne anbefaler at det beregnes to støysoner for utendørs støynivå rundt 

viktige støykilder, en rød og en gul sone: 
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• Rød sone: Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av 

ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.  

• Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak 

gir tilfredsstillende støyforhold.  

 

 

I retningslinjene gjelder grensene for utendørs støynivå for boliger, fritidsboliger, sykehus, 

pleieinstitusjoner, skoler og barnehager. Nedre grenseverdi for hver sone er gitt i tabell 2. 

Tabell 10 Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltsverdier. 

Støykilde 

Støysone 

Gul sone Rød sone 

Utendørs støynivå Utendørs støynivå 

i nattperioden kl. 

23 - 07 

Utendørs støynivå Utendørs støynivå 

i nattperioden kl. 

23 - 07 

Motorsport 
Lden 45 dB 

L5AF 60 dB 

Aktivitet bør ikke 

foregå 

Lden 55 dB 

L5AF 70 dB 

Aktivitet bør ikke 

foregå 

L5AF er et statistisk maksimalnivå som overskrides av 5 % av støyhendelsene.  

Tabell 3 er et utdrag fra NS 8175 som angir krav til lydnivå på uteareal og utenfor vinduer fra 

utendørs lydkilder. 

Tabell 11 Utdrag fra NS 8175:2012. Lydklasser for boliger. Utendørs lydnivå fra utendørs lydkilder. 

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C 

Lydnivå på uteoppholdsareal og utenfor vindu fra andre 

utendørs lydkilder for boliger. 

Lden, Lp,AFmax,95, 

Lp,Asmax,95, Lp,Aimax, 

Ln (dB)  

for støysone 

Nedre grenseverdi 

for gul sone 

Støygrensene gjelder på uteplass og utenfor vindu i rom til støyfølsom bruk. Med støyfølsom bruk 

menes f. eks soverom og oppholdsrom. Støykravene gjelder derfor ikke nødvendigvis ved mest 

utsatte fasade, det vil være avhengig av hvor rom til støyfølsom bruk er plassert i bygningen. 

Støygrensene gjelder også for uteareal knyttet til oppholdsareal som er egnet for rekreasjon. Dvs. 

balkong, hage (hele, eller deler av), lekeplass eller annet nærområde til bygning som er avsatt til 

opphold og rekreasjonsformål. 

 

Støygrensene gitt i T-1442 alene er ikke juridisk bindende. Det vil av økonomiske og praktiske 

grunner ikke alltid være mulig å oppfylle disse målene, og grenseverdiene kan fravikes dersom 

støytiltakene medfører urimelig store praktiske ulemper for trygghet, urimelig høy kostnad, dårlig 

tiltakseffekt og lignende. I sentrumsområder i byer og tettsteder, spesielt rundt 

kollektivknutepunkter, er det i tillegg aktuelt med høy arealutnyttelse av hensyn til samordnet 

areal- og transportplanlegging. Ved avvik fra anbefalingene og bestemmelsene i gul og rød sone 

bør likevel følgende forhold innfris 

 

• Støyforholdene innendørs og utendørs skal være dokumentert i en støyfaglig utredning, for å 

sikre at kravene til innendørs støynivå i teknisk forskrift ikke overskrides. 

• Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og tilgang til egnet uteareal med 

tilfredsstillende støyforhold. Her varierer kravene fra kommune til kommune. 

 

NS 8175 angir ulike krav til lydnivå på inneareal som følge av utendørs lydkilder for ulike 

bygninger med ulike bruksformål. Tabell 4 er et utdrag fra NS 8175 som angir krav til innendørs 

lydnivå fra utendørs lydkilder for boliger. 



 

 

 

Tabell 12 NS 8175:2012 Lydklasser for boliger. Innendørs lydnivå fra utendørs kilder. 

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C 

I oppholds- og soverom fra utendørs støykilder Lp,Aeq,24h (dB) 30 

I soverom fra utendørs støykilder Lp,AFmax (dB) 

natt, kl. 23-07 
45 

Lp,Aeq,24h er gjennomsnittsverdien gjennom 24 timer. 

Lp,AFmax er maksimalt lydtrykknivå. Krav til maksimalt støynivå gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt over 

grenseverdien. 

 



Beregningsparametere
Beregningsmetode: Nordisk
Beregningsmetode for støy fra industri
Enhet: Lden (iht T-1442)
Trafikktall: Se rapport
Oppløsning støykart: 20 x 20 m
Antall refleksjoner: 1  
Beregningshøyde: 4 m

STØYSONEKART - Detaljregulering for Holmfjel arena - Tana - Sumstøy 4 meter - Lden

Internt prosjektnummer:

1350015917
Kunde:

Tana hestesportsklubb

Situasjonsbeskrivelse:

Støysonekart for representativ drift på anlegget - Enduro, knattecross og snøscooter er vurdert. Se kapittel 3 i
"C-rap-001 Holmfjell arena - støy", datert 07.03.2019 for lydeffektnivåer, plassering og driftstider på anlegget.

Kartutsnitt: Dato:

06.03.2019

Rambøll i Norge AS
Kobbes gate 2, 7042 Trondheim
Tlf.: 73 84 10 00

Rapport:
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Målestokk (A3) 1:9267
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Beregningsparametere
Beregningsmetode: Nordisk
Beregningsmetode for støy fra industri
Enhet: Lmax (iht T-1442)
Trafikktall: Se rapport
Oppløsning støykart: 20 x 20 m
Antall refleksjoner: 1  
Beregningshøyde: 4 m

STØYSONEKART - Detaljregulering for Holmfjel arena - Tana - Sumstøy 4 meter - Lmax

Internt prosjektnummer:

1350015917
Kunde:

Tana hestesportsklubb

Situasjonsbeskrivelse:

Støysonekart for representativ drift på anlegget - Enduro, knattecross og snøscooter er vurdert. Se kapittel 3 i
"C-rap-001 Holmfjell arena - støy", datert 07.03.2019 for lydeffektnivåer, plassering og driftstider på anlegget.

Kartutsnitt: Dato:

06.03.2019

Rambøll i Norge AS
Kobbes gate 2, 7042 Trondheim
Tlf.: 73 84 10 00

Rapport:

C-rap-001

Målestokk (A3) 1:9267
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VEDLEGG 6 

ORIENTERING OM GRUNNFORHOLD 
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Orientering grunnforhold Holmfjell Arena 

Kvartærgeologi og marin grense 

Hele området ligger ifølge NVE atlas under marin grense. Kvartærgeologisk kart 

fra NGU viser elveavsetninger i området, avsatt av Tanaelva. Kartet gir en 

indikasjon på hvilke masser som kan forventes i toppen. Det kan derfor potensielt 

være leire under et topplag av elveavsetningene (sand og grus). Beveger man seg 

høyere opp i terrenget finnes det morenedekke, bart fjell og torv. Det er ikke 

registrert tidligere skredhendelser i området 

 

Figur 1: Kvartærgeologisk kart 

Grunnundersøkelser 

Det er ikke gjort grunnundersøkelser tidligere på planområdet, verken av Rambøll, 

NVE eller Statens vegvesen oss kjent. Nærmeste grunnundersøkelse er utført av 

Statens vegvesen ved Tanaelva ca. 5 km lenger nord, langs fylkesvei 98. Her viser 

prøvetaking og sondering kvikkleire fra ca. kote 0 ned til ca. kote -10. 

Konklusjon 

Nærmeste grunnundersøkelse 5 km lenger nord viser betydelig mektighet av 

kvikkleire. Det er nokså lik topografi og kvartærgeologi (iht NGUs løsmassekart) 

på planområdet og området der det er påtruffet kvikkleire. Det kan derfor ikke 

utelukkes at det finnes kvikkleire også på planområdet, uten at det utføres 

grunnundersøkelser. Dersom grunnundersøkelsene viser kvikkleire her må tiltaket 

plasseres i tiltakskategori K4 og tilstrekkelig områdestabilitet må da 

dokumenteres ved stabilitetsberegninger. Dette burde ideelt sett vært utført i 

forbindelse med reguleringsarbeidet, og bør som et minimum innføres som et 

rekkefølgekrav slik at man sikrer seg at sikkerhet mot ras er avklart og ivaretatt 

før tiltaket igangsettes. 
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1. SAMMENDRAG 

Tana hestesportklubb og Tana motorklubb, ønsker å samlokalisere et felles ride- og 

motorsportsanlegg på det gamle forsvarsanlegget, gnr. 15/1/2 på Holmfjellsletta. Området er 

lokalisert langs FV 98 Tanafjordveien, nord for Masjok.  

 

Rambøll Norge AS har ansvar for utarbeidelse av detaljreguleringsplan med tilhørende 

konsekvensutredning. Rambøll Norge AS er engasjert for å se på VA-løsning for det planlagte 

reguleringsområdet. Denne VAO-planen omfatter overordnet beskrivelse av tekniske løsninger for 

VAO-anleggene i feltet. 
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2. ORIENTERING 

2.1 Prosjektets omfang 

Rambøll Norge AS er engasjert for vurdering av overordnet VAO-løsning i forbindelse med 

detaljregulering av området. 

 

Forslag til reguleringsplan datert 17.06.2019 utarbeidet av Rambøll ligger til grunn for forslag til 

VAO-plan for området. Forutsetninger for beregning av mengder er utført etter bakgrunnsdata 

fra situasjonsplanen (antall personekvivalenter, tette flater m.v). 

 

 

 

Figur 1. Forslag til reguleringsplan for Holmfjell Arena datert 17.06.2019. Kilde: Rambøll Norge AS 

 

 

2.2 Beliggenhet, topografi, grunnforhold etc. 

Området ligger nord for Masjok, langs FV 98 Tanafjordveien, i Tana kommune.  

Reguleringsområdet avgrenses av Holmfjellslette (naturskog) og dyrket mark i sørvest, 

eksisterende spredt bebyggelse med dyrket mark i nord, samt FV 98 og Tanaelva i øst.  
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Figur 2. Oversiktskart. Planområdet er vist med blå stiplet strek. Kilde: Kartverket, Geovekst, Tana kommune, 

Corine og OSM. 

 



Rambøll - Holmfjell arena 

 

  

 

5/20 

Reguleringsområdet er på ca. 392 daa og har terrenghøyder fra ca. kt +28 i vest til ca. kote +10 

i øst.  

 

Det er ikke utført grunnundersøkelser i området.  

 

Geologisk kart fra Norges Geologiske undersøkelser (NGU) viser at reguleringsfeltet er preget av 

elveavsetning og tynn morene. Infiltrasjonskartet viser at elveavsetning har gode 

infiltrasjonsevner, da sand og grus har store porer som vannet kan trenge gjennom, jf. figur 3. Det 

understrekes at kartene er generelt grove oversiktskart, infiltrasjonsevnen må kartlegges nærmere 

ved grunnundersøkelser.    

 

  

Figur 3. Løsmassegeologi over planområdet, samt løsmassenes infiltrasjonsevne. Kilde: NGU. 

 

2.3 Fremtidig utbygging 

Reguleringsplanen legger opp til et klubbhus, samt følgende aktiviteter: 
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Reguleringsområdet omfatter i tillegg adkomstvei og ev. snødeponi. 

 

 

2.4 Eksisterende vannforsynings- og avløpsnett (VA) 

 

2.4.1 Vannforsyning 

Det er utbygd privat vannforsyningsnett i reguleringsområdet, ref. figur 4. Ledningsanlegget eies 

av Gjeddevann vannverk SA. 
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Figur 4. Kart over eksisterende ledningsnett i planområdet. Kilde: Gjeddevann vannverk SA. 

 

Vannforsyningen er fra Gjeddevann Vannverk SA, ca. 20 m fra ridehallen som er endepunkt for 

vannforsyningen. Eier av Tana Hall v/ Ulf Ballo opplyser at anlegget ble lagt i 1991.  

 

2.4.2 Avløp 

Masternes Gjenvinning AS informerer om at det ligger en 5 m3 glassfiber septiktank som er 

koblet via tradisjonell infiltrasjon på denne adressen. Tanken er plassert ca. 40-50 meter øst for 

garasjeanlegg. 

 

Masternes opplyser også om at det ligger en oljeutskiller i samme område uten at de kjenner 

detaljer rundt denne da de ikke bruker å tømme denne. 
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3. VANNFORSYNING  

3.1 Dimensjonerende vannmengder 

 

Dimensjonerende vannforsyningsmengder er beregnet med basis i samtidighetsvurderinger. 

Forbruket fastsettes med bakgrunn i en antakelse rundt antall vannkrevende installasjoner i hvert 

bygg, samt sannsynlighet for hvor mange installasjoner som er i bruk samtidig både internt i 

byggene og totalt for hele feltet, se tabell 1. 

 

Tabell 1. Dimensjonerende vannforsyningsmengde basert på antall installasjoner i hvert bygg. 

 

 

 

Dimensjonerende samtidig vannforbruk, basert på samtidighetsberegninger: 

Qdimforbruksvann = ca. 1,4 l/s. 

 

Brannskap eller evt. sprinkleranlegg er ikke inkludert i beregningene.  

3.1.1 Brannvann: 

For krav til slokkevann angir TEK17 §11-17 følgende preaksepterte ytelseskrav til utendørs 

vannforsyning: 

 
1. Brannkum/hydrant må plasseres innenfor 25-50 m fra inngangen til hovedangrepsvei. 
2. Det må være tilstrekkelig antall brannkummer/hydranter slik at alle deler av byggverket 

dekkes. 
3. Slokkevannskapasiteten må være: 

a. Minst 20 l/s i småhusbebyggelse 
b. Minst 50 l/s, fordelt på minst to uttak, i annen bebyggelse 
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4. Åpne vannkilder må ha kapasitet for 1 times tapping. 

 

Forutsatt småhusbebyggelse vil kravet til slokkevannskapasitet være: 

Qbrann =20 l/s. Dette må avgjøres av brannteknisk rådgiver, da det er usikkerheter på størrelsen 

og omfanget av klubbhuset på nåværende tidspunkt.  

 

Dimensjonerende maksimal vannmengde: 

Qmaxdimvann = Qdimforbruksvann + Qbrann = 2 l/s + 20 l/s = ca. 21,4 l/s. 

 

 

3.2 Eksisterende nett 

Det er delvis utbygd VL-nett i reguleringsfeltet. DN 75 PEH langs Fv. 98.  

 

3.3 Kapasitet for slukkevann 

Hovednett med DN75 PEH har ikke tilstrekkelig kapasitet i fht. krav om 20 l/s.  

 

Ifølge TEK17 skal det ikke regnes samtidig uttak av slokkevann til evt. sprinkleranlegg og 

brannvesen.  

 

3.4 Løsning innad i planområdet 

Kapasiteten til hovedledningsnettet DN75 PEH med hensyn til brannvann blir for liten, da det gir 

mindre enn 20 l/s. DN75 PEH har kapasitet nok til å forsyne området med 1,4 l/s. Utbygger ved 

Brannteknisk rådgiver må søke kommunen om avvik fra preakseptert ytelse ang. brannvann, og 

som dokumenterer en forsvarlig slukkestrategi for det nye klubbhuset. Dette også ift. TEK17 

preakseptert ytelseskrav om åpen vannkilde (Tanaelva) som slukkevann. 

 

På vedlagt tegning K-730-10-100 er det skissert tilkobling til eks. vannforsyningsnett i 

endekummen. Ifølge styreleder Gjeddevannet Vannverk SA v/ Olav Skår opplyser at vannledning 

ligger ca. 3 meter under terreng. Kartet viser at kumlokket ligger på ca. kt. + 11,2. 

Vannledningen ligger dermed på kote + 8,2.  

 

Nye/oppgradering av vannkummer må vurderes i detaljprosjekteringen. 

 

Dimensjon på vann- og avløpsstikk ut fra bygg fastsettes av rådgiver VVS. 
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4. SPILLVANN, SP 

4.1 Dimensjonerende spillvannsmengde 

 

Dimensjonerende spillvannsmengder er beregnet etter samme prinsipp som vannforbruket. 

Forbruket fastsettes med bakgrunn i en antakelse rundt antall vannkrevende installasjoner i 

hvert bygg, samt sannsynlighet for hvor mange installasjoner som er i bruk samtidig både internt 

i bygget og totalt for hele feltet, se tabell 2. 

Tabell 2. Dimensjonerende spillvannsmengde. 

 

 

Dimensjonerende samtidig vannforbruk, basert på samtidighetsberegninger: 

Qdimforbruksvann = 2,0 l/s. 

 

4.2 Eksisterende nett 

 

Det er ikke utbygd spillvannsnett i reguleringsfeltet. Eksisterende septiktank er på 5 m3.  

 

Dimensjonerende spillvannsmengde fra planlagt felt er ca. 2 l/s.   

 

4.3 Løsning innad i planområdet 

Dagens avløpsløsning blir for liten for de fremtidige planlagte aktivitetene. Grovt beregnet, vil de 

planlagte aktivitetene kreve en septiktank på 17 m3. Anlegget er dimensjonert for 50 PE og med 

forutsetning om 2 tømminger i året. 
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Figur 5. Grov dimensjonering av slamavskiller for fremtidig bruk.  

 

Den nøyaktige størrelsen på septiktank og størrelsen på spredegrøft avklares i 

detaljprosjekteringen ift. egnede masser. 

 

Avløpsrenseanlegget må tilfredsstille rensekrav gitt i forurensningsforskriftens kapittel 12. Det 

må søkes om ny utslippstillatelse for utvidelse av avløpsrenseanlegget. Tana kommune er 

utslippsmyndighet for anlegg som faller inn under forskriftens kapittel 12 (opptil 50 PE). 

 

Uttrekkspunkt fra bygget må avklares i fase for detaljprosjektering blant annet i samråd med 

VVS-konsulent. 
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5. OVERVANN 

5.1 Grov avrenningsanalyse 

Det er utført en grov avrenningsanalyse for å identifisere avrenningslinjer. Avrenningen i 

planområdet har tilsig mot Tanaelva. 

 

 

Figur 6. Avrenningslinjer/-mønster over planområdet. Kilde: SCALGO.com. 

 

   

Figur 7. Avrenning og forsenkninger i planområdet (rødt stiplet linje). 
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Det ble kjørt avrenningsanalyse både i Scalgo (figur 6) og i ArcGis (figur 7). Begge viser to ulike 

avrenningsmønstre. Scalgo har en høydemodell med oppløsning 1, mens med ArcGis er det brukt 

en oppløsning på 0,5. Avrenningsanalysen i ArcGis sammenfaller mer med dagens terreng og er 

den mest realistiske å basere avrenningene/flomveiene på.    

 

Figur 7 viser både avrenningslinjer og forsenkninger/groper som fylles opp med vann. Områder 

med forsenkning må tas hensyn til ved fremtidig planlegging av overvannshåndtering. Disse 

utfordringene kan løses bl.a. med å heve terrenget, fylle det igjen, ev. tilpasse 

banene/aktivitetsanleggene til terrenget.  

 

Forventede klimaendringer kan gi mer intense regnskyll som jordsmonnet ikke klarer å 

absorbere. Store vannmengder kan samle seg på overflaten, og ev. finne nye veier. Det 

forventes en økning på 40 % i nedbør de neste 50-100 årene. Siden terrenget fylles 

opp, vil vannveier endre bane og overvannshåndteringen blir særs viktig å ivareta i 

videre planlegging. 

 

Dersom planområdet skal være noenlunde tørt anbefales det åpne løsninger. De følgende 

delkapitlene tar for seg anbefalingene.  

5.2 Dimensjonerende overvannsmengder 

Overvannsmengder fra reguleringsområdet er beregnet med bakgrunn i tid/areal-metoden. Det 

finnes ikke målestasjoner for korttidsnedbør i Tana, nærmeste målestasjon er Karasjok. IVF-

kurve for Karasjok er lagt til grunn for beregning av overvannsmengder. 

 

For bestemmelse av gjentaksintervall for beregninger av dimensjonerende overvannsmengder er 

det tatt utgangspunkt i Norsk Vann rapport 162 «Klimatilpasset overvannshåndtering». For 

områder med lavt skadepotensial dimensjoneres for regnskyllhyppighet Z = 5 år. For å møte 

fremtidige klimaendringer, anbefaler Norsk Vann at det legges til en klimafaktor på økning i 

nedbørintensitet på 1,5. 

 

Avrenning fra feltet ble beregnet ved bruken av rasjonell metode. Konsentrasjonstiden for nedbør 

er beregnet til 180 minutter før og etter utbygging, noe som gir nedbørintensitet på 16 l/s*ha. 

Avrenningskoeffisient er beregnet for naturlig felt med avrenningsflate type høy 

vegetasjon/busker før og etter utbygging. Før utbygging er koeffisienten på 0,34 og 0,56 for 

etter utbygging. 
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Figur 8. Sammenstilling av beregnet konsentrasjonstid og avrenningskoeffisient for reguleringsfeltet, før og 

etter utbygging.  

 

Qdim overvann (z=5 år) = Nedbørintensitet (l/s*ha) * avrenningskoeffisient * areal (ha) 

Dette gir følgende dimensjonerende overvannsmengder: 

 

Beregnet avrenning for dagens situasjon (uten klimafaktor) med 180 min regntid: 

 

Utbyggingsfelt: Qovervann dagens = 16 l/s*ha * 0,34 * 39,2 ha ≈ 213 l/s  

 

 

Beregnet framtidig avrenning (med klimafaktor 1,5) med 180 min regntid: 

 

Utbyggingsfelt: Qovervann fremidig (Z=5 år) = 16 l/s*ha * 0,56 * 39,2 ha *1,5 ≈ 527 l/s  
 

5.3 Eksisterende overvannsnett 

 

Det er ikke utbygd overvannsnett i området.  

 

5.4 Løsning innad i planområdet 

Ifølge NGUs infiltrasjonskart har løsmassene i reguleringsfeltet godt egnede infiltreringsevner. 

Dette betyr at overvannet i utgangspunktet kan slippes ut i terreng. For å gjøre mer nøyaktige 

beregninger av infiltrasjonsløsninger anbefales sikteprøver av masser i detaljprosjekteringen. Det 

tas ut sikteprøver i delområder som kan være særlig aktuelle for infiltrasjon av overvann fra tette 

flater. 

 

Da terrenget heller ned mot Tanaelva, anbefales det å lage gode grøftesystemer/avskjærende 

grøfter som fører overvannet ut av planområdet.   
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Det understrekes at uten eksakt plassering av de ulike anleggene og klubbhus, er det vanskelig å 

komme med gode og konkrete løsninger for håndtering av overvann. Valg av løsning må derfor 

vurderes nærmere i detaljprosjekteringen. Følgende overvannsløsninger som kan tenkes er: 

 

5.4.1 Områder som oversvømmes 

Et aktuelt tiltak for å unngå flomproblemer nedstrøms er lokalt fordrøyningsanlegg. Ved store 

nedbørsmengder kan areal avsettes for oversvømmelser. Store mengder overvann kan holdes 

tilbake for å forsinke og magasinere lokalt. Denne løsningen kan være et godt og billig alternativ 

til utbygging av avløpsnettet. Vannet vil med tiden infiltreres ned til grunnen. Denne løsningen 

forutsetter grunn med gode infiltrasjonsegenskaper. Områder som kan oversvømmes kan f.eks. 

være paintballbanen, parkeringsplass etc. 

 

5.4.2 Vannvei/grøfter 

Gresskledde grøfter skal forsinke og avlede regn trygt på overflaten. Grøftene utformes og 

tilpasses med estetisk og biologisk verdi både i grønne områder og langs veier. 

 

   

Bilde 2. Eksempler på etablering av vannvei/grøft. Kilde: Venstre: Malmø kommune, høyre: Øvre Eiker 

kommune. 

 

5.4.3 Flomveier 

Det er viktig å tenke på flomveier tidlig i planprosessen ved utbygging av et nytt område. 

Flomveiene må bygges på en måte som forhindrer skader på omkringliggende konstruksjoner. 

Ved ekstreme situasjoner der vannet ikke klarer å infiltrere fort nok til grunnen, vil overvannet 

renne på terrenget. Det bør etterstrebe gode grøfter og kulverter som fører vannet trygt 

gjennom planområdet, under Fv. 98 og ned til Tanaelva.  
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Bilde 3. Eksempler på blågrønne flomveier med kombinerte funksjoner for ferdsel, overvannshåndtering, lek, 

rekreasjon oss. Kilde: COWi – veileder for lokal overvannshåndtering. 

Det kan også tenkes en blågrønn løsning, eksempelvis en bekk på steingrunn, tilpasses 

endurobane for å unngå gjørme og tilgrising.  

 

 

Avskjærende grøfter/voll 

Figur 6 og 7 viser en stor flomvei som år gjennom planområdet. Avskjæringsgrøfter langs 

planområdet, både sør, sørvest og nordvest i planområdet, vil avverge store mengder overvann 

til å komme inn i planområdet.  

 

Det er mange alternativer på plassering av grøftene. Figur 9 viser to alternativer; svart linje - 

profil A-A’-A’’ (ca. 1700 m) og lilla linje – profil B-B’-B’’ (ca. 1200 m). Grønn linje – profil C-C’ er  

 

Figur 10 viser terrenget til profil A-A’-A’’ og profil B-B’-B’’. Ut ifra figur 10 vil overvannet renne 

fra A-A’-A’’/B-B’-B’’ og ut av planområdet ved A’’/B’’. 

 

Figur 10 viser at dersom det skal etableres avskjærende grøft kommer grøften til å enten ha en 

lengde på ca. 1700 m (alt. 1) eller 1200 m (alt. 2). Dette gir et fall på 3 promille.  Dypeste grøft 

vil være på 6 meter.  Det anbefales derfor å anlegge voll og fall på terrenget som fører 

overvannet ut av planområdet. 

 

Det kan ev. anlegge kombinasjonsvoller. Vollene vil forebygge skader, utsetter risikoen for 

oversvømmelser/steinsprang og sørge for at overvann/steinsprang gjør mindre skader. 

Kombinasjonsvoll anlegges fra profil A-A’ (ca. 900 m)/profil B-B’ (ca. 650 m). Fra profil A’-A’’/B’-

B’’ anlegges lavere flomvoll.   
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Figur 9. To alternativer for plassering av voll. Kombinasjonsvoll fra profil A-A’/B-B’ og flomvoll fra profil A’-

A’’/B’-B’’. Fra profil C-C’ er det flomvoll. 

 

 

Ved A’ og B’ er det en forsenkning med en bredde på ca. 10 m og dybde på ca. 1,6 m. Det er 

usikkert på hva som skal bygges i dette området. Forsenkningen bør fylles igjen dersom området 

har et konkret aktivitetsmål. Forsenkningen kan ev. gjøres om til en bekk med bruer som både er 

et estetisk og biologisk innspill i planområdet, men også som en flomvei for bortledning av 

overvann. Dette må ses i sammenheng med ev. (flom)voll. 
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Figur 10. Tverrsnittet av profilene A-A'-A'' (øverst) og B-B'-B'' (nederst). 
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Figur 11. Tverrsnitt av profil C-C'. 

Figur 11 viser at terrenget er lavt 

 

 

 

 

Bilde 4. Flomvoll i Lillestrøm. Kilde: Byggmesteren.as. 

 

5.4.4 Plassering av byggverk 

Klubbhuset må plasseres der sannsynligheten for oversvømmelse er lav. Plasseringen av 

klubbhuset må ses i sammenheng med figur 7, da plasseringen av klubbhuset på nåværende 

tidspunkt ikke er bestemt. Plasseringen av klubbhuset fastsettes i detaljprosjekteringen.   
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6. AVSLUTNING 

Da utbygging i planområdet er nært Tanaelva, kan overvannet håndteres via fall på flater og 

ledes ned til elva med grøfter og kulverter. Planområdet kan også ha områder som 

oversvømmes, overvannet vil da etter hvert infiltreres til grunn. Denne løsningen forutsetter 

grunn med god infiltreringsevne.  

 

Blågrønne overvannsløsninger som utformes og tilpasses med estetisk og biologisk verdi vil bidra 

til økt vegetasjon, naturmangfold og trivsel for besøkende. 

 

Når det gjelder slokkevann, blir slokkevannssituasjonen vurdert av kommunen ved regulerings- 

og byggesaksbehandling. Fravikes ytelser gitt i veiledning til byggteknisk forskrift, må det 

fremlegges særskilt dokumentasjon som sannsynliggjør at forskriftens krav til brannsikkerhet 

oppfylles. Dette rådføres med brannteknisk rådgiver. 

 

TEK17 åpner opp for å bruke åpne vannkilder som brannvann dersom kilden har kapasitet for 

mer enn 1 times tapping. Det må undersøkes nærmere om Tanaelva oppfyller dette kravet, 

spesielt vinterstid. 

 

Dersom arbeid med VA-anlegg skal utføres på annen manns grunn/eiendommer, må dette være 

godkjent av grunneierne. En tinglysning av retten til drift og vedlikehold på VA-anlegg må også 

etterstrebes, dette for å unngå unødvendige fremtidige konflikter. 

 

Detaljering med bruk av ulike tiltak og plassering av disse, samt høydesetting av avskjærende 

grøfter/flomvoll, kummer, sluker og ledninger gjøres i forbindelse med detaljprosjektering av 

utvendig VA for klubbhus (ev. andre bygninger).  

 

Oversikt over anbefalte løsninger fremgår av vedlagt skisse K-730-10-100. 

 

 

Vedlegg:  

Tegning K-730-10-100, situasjonsplan VAO Holmfjell Arena. 
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Uttalelse til oppstartvarsel og forslag til planprogram - 
detaljregulering Holmfjell arena - motorsport/hestesport/skytebane - 
gnr. 15/1/35, 15/121, 15/141 og 15/142 Tana kommune 
 
Vi viser til brev fra Rambøll datert 4. april med forslag til planprogram og oppstartvarsel for 
detaljregulering Holmfjell arena i Tana kommune. 
 
Tiltakshaverne Tana hestesportklubb og Tana motorklubb ønsker i fellesskap å etablere et 
anlegg for utøvelse av hhv. heste- og motorsport. Planen skal i tillegg utrede mulighetene for 
etablering av skytebane for Politiet. Planområdet er på 392 daa og er i kommuneplanens 
arealdel for Tana kommune avsatt til LNFR uten bebyggelse. Tidligere har området vært 
brukt av Forsvaret, og deler av området benyttes av Politiet til ulike treningsaktiviteter. Ny 
aktivitet er tenkt regulert til utbyggingsformål idrettsanlegg. 
 
Fylkesmannens innspill til planprogrammet: 
Planprogrammet er oversiktlig og greit gjennomarbeidet. Det inneholder i hovedsak de 
formelle kravene framsatt i plan- og bygningslovens (pbl) § 4-1, som er å «gjøre rede for 
formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for 
medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer 
som vil bli vurdert og behovet for utredninger». Det skal her gis mål for utviklingen i 
kommunen, og hvilke strategier som skal brukes for å nå målene.  
 
Planprogrammet må ved revidering beskrive bakgrunn for ønske om å etablere en arena for 
hestesport, motorsport og eventuell skytebane og hvilke aktivitet det har vært og er i 
planområdet. Av planen er det i tillegg svært uklart hvilke type aktiviteter og anlegg 
tiltakshaver ser for seg, noe som må beskrives nærmere.  
 
Reguleringsplaner på mer enn 15 daa som omfatter nye områder til utbyggingsformål, skal 
alltid behandles etter Forskrift om konsekvensutredninger. Fylkesmannen er fornøyd med at 
dette er tatt inn i planprogrammet. 
 
Medvirkning 
Fylkesmannen kan ikke se at planprogrammet beskriver opplegg for medvirkning. Dette må 
fremgå av planprogrammet.  
 
I planprosessen skal det sikres aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell 
tilrettelegging. Her kan nevnes som eksempel barn og unge, grupper med funksjons- 
nedsettelser, minoritetsspråklige og næringsutøvere som ikke nødvendigvis har lik tilgang på 
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kunngjøringer som den øvrige befolkningen (bl.a. innen reindrift og fiskeri).  
 
Reinbeitedistrikt 9 skal som berørt rettighetshaver være høringspart i saken. 
 
Universell utforming 
Vi minner om at «prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene 
til det enkelte byggetiltak» jf. plan- og bygningsloven § 1-1, femte ledd, første setning. 
 
Det er viktig at fellesarealer, bygninger, stadionanlegg mv. er utformet slik at personer med 
krav til spesiell tilrettelegging ekskluderes fra anlegg og offentlige rom.  
 
Klima- og miljødepartementet har i brev 26. oktober 2010 orientert om at det i 
reguleringsplaner er adgang til å stille strengere krav til utearealer enn det som fremgår av 
byggeteknisk forskrift (TEK10). Vi viser også til klima- og miljødepartementets rundskriv T-
5/99 B vedrørende retningslinjer for universell utforming. 
 
Kunnskapsgrunnlaget  
I veileder T-1493 heter det på side 11:  

”For å sikre åpenhet om utredningene, skal planprogrammet alltid angi hvordan  
eksisterende kunnskap skal benyttes i konsekvensutredningen for de miljø- og  
samfunnstema som anses som er aktuelle. Kilder til og kvaliteten på datagrunnlaget  
bør kommenteres.”  

 
I Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin veileder  
”Konsekvensutredninger: anerkjent metodikk og databaser for innlegging av data – oversikt  
pr. 8. juli 2015” gis det en oversikt over hva som anses som anerkjent metodikk ved  
konsekvensutredninger. 
 
Skytebane 
Støy 
Tidlig i planleggingen av nye baner bør det utarbeides støysonekart som grunnlag for videre 
planlegging. Ved bygging av nye skytebaner er utgangspunktet at det ikke skal ligge boliger, 
hytter eller annen støyømfintlig bebyggelse innenfor gul støysone slik den er definert i T-
1442. Anbefalte støygrenser for skytebaner er Lden 30 dB (gjennomsnitt over året), og 
maksimalnivå LAI 60 dB (på dag- og kveldstid). Det er forutsatt at det ikke skal være aktivitet 
om natten. Grensene gjelder på uteplass og utenfor rom til støyfølsom bruk. Se også 
veileder M-128 for grenseverdier. 
 
Reguleringsbestemmelser 
Reguleringsbestemmelsene bør utformes slik at de ivaretar at grenseverdiene i T-1442 
tilfredsstilles. Dette kan for eksempel gjøres ved at det stilles krav til utførelse av 
standplassbygg. Reguleringsbestemmelsene bør også regulere skytetider. 
 
Konsesjon 
Ved etablering av skytebaner skal konsesjonsplikt vurderes av Fylkesmannen etter 
forurensingsloven. Ved vurderingen av om skytebanen skal behandles etter 
forurensingsloven, legges de anbefalte støygrensene til grunn. Dersom støyforholdene ved 
banen er tilstrekkelig utredet gjennom plansaken og utredningen viser at de anbefalte 
støygrensene overholdes, vil det som hovedregel ikke være behov for 
konsesjonsbehandling. Det bør derfor fremgå at reguleringsplan for skytebanen inneholder 
bestemmelser om tillatt støynivå og driftstid for anlegget.    
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Motorsportbane 
Støy  
Ved etablering av ny motorsportbane gjelder Klima- og miljødepartementets retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442. Anbefalte støygrenser for motorsportbaner er 
Lden 45 dB (gjennomsnitt over året), og maksimalnivå L5AF 60 dB (på dag- og kveldstid). 
Det er forutsatt at det ikke skal være aktivitet om natten. Grensene gjelder på uteplass og 
utenfor rom til støyfølsom bruk. 
 
Reguleringsbestemmelser 
I henhold til § 12-7 i plan- og bygningsloven kan det settes bruksbegrensninger i 
reguleringsplanen. Grenseverdiene for støy i T-1442 bør ligge til grunn for kravsetting, men 
for eksempel regulering av driftstid vil ofte være et like godt virkemiddel som støykravene, se 
også veileder M-128 for ulike tiltak om støydemping.  
 
Dersom kommunen i reguleringsplanen tar inn bruksbegrensninger som det er dokumentert 
ivaretar støyforholdene i tråd med retningslinjen, vil banen normalt ikke anses som pliktig å 
søke om utslippstillatelse etter forurensningsloven. 
 
Konsesjon 
Ved etablering av motorsportbaner skal konsesjonsplikt vurderes av Fylkesmannen etter 
forurensingsloven. Ved vurderingen av om motorsportbanen skal behandles etter 
forurensingsloven, legges de anbefalte støygrensene til grunn. Dersom støyforholdene ved 
banen er tilstrekkelig utredet gjennom plansaken og utredningen viser at de anbefalte 
støygrensene overholdes, vil det som hovedregel ikke være behov for 
konsesjonsbehandling. Det bør derfor fremgå at reguleringsplan for motorsportbanen 
inneholder bestemmelser om tillatt støynivå og driftstid for anlegget. 
 
Hestesportanlegg 
Fylkesmannen ser at det kan knytte seg utfordringer knyttet til dyrevelferdshensyn ved å 
kombinere hestesport med motorsport/skytebane med bakgrunn i blant annet støy og 
forurensning. Utredningen må belyse hvor vidt denne arealbruken lar seg kombinere. Vi 
minner om at Mattilsynet som berørt myndighet for dyrehold skal orienteres om saken. 
 
Forurensning 
Det opplyses at planområdet tidligere har vært benyttet av Forsvaret, men det beskrives ikke 
av hvilke type aktivitet. Fylkesmannen kjenner ikke til eksisterende forurenset grunn i 
planområdet. Vi ber om at forurensning inngår som eget tema i konsekvensutredningen. 
 
Landbruk 
Fylkesmannen er tilfreds med at landbruk er utredningstema i konsekvensutredningen. Det 
må her belyses hvordan landbruksinteressene vil bli påvirket av tiltaket. Den aktiviteten som 
er planlagt i planområdet vil kunne legge føringer for landbruksdriften på naboeiendommene. 
I tillegg er det i dag dyrka- og dyrkbar mark i planområdet som bes hensyntas. 
  
Reindrift 
Planområdet er i kommuneplanen avsatt til LNFR område. Området som er foreslått regulert 
grenser til høstbeiteområdet til reinbeitedistrikt 9. Høstbeitet brukes fra september til 
november/desember måned. Reinen trekker spesielt i år med mye sopp ned til 
skogsområder, slik at det kan være rein i området selv om det i arealbrukskartet ikke er 
beskrevet som høstbeite.  
 
Reinbeitedistriktene er i kraft av å inneha retten til reinbeite å anse som part ved 
arealinngrep som kan medføre tap av beite eller reduserte muligheter for utnyttelse av 
beiteressursene.  
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Det er derfor viktig at det legges til rette for medvirkning fra reinbeitedistrikt 9 tidlig i 
prosessen.  
 
I forbindelse med innføringen av ny plan- og bygningslov er det utarbeidet en temaveileder 
for reindrift. Denne finnes på Klima- og miljødepartementets hjemmeside:  
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2009/temaveileder-
reindriftogplanlegging-et.html?id=570670. 
 
Naturmangfold 
Det er ikke registrert trua- og sårbare arter i planområdet. Planlagt aktivitet, særlig knytta til 
støy, vil kunne være til ulempe for naturmangfoldet. Konsekvensene for naturmangfold må 
fremgå av konsekvensutredningen, og vi ber om at dette tas inn som utredningstema. 
Vurdering av de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal fremgå av 
utredningen.  
 
Konsekvensutredning 
I forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven § 7 andre ledd 
heter det at konsekvensutredningen, herunder feltundersøkelser, skal gjennomføres i 
henhold til anerkjent metodikk og utføres av personer med relevant faglig kompetanse. I 
veilederen «Konsekvensutredninger - anerkjent metodikk og databaser for innlegging av 
data», gis det en oversikt over hva som anses som anerkjent metodikk. Videre skal de 
systematiserte dataene gjøres tilgjengelig for offentlige myndigheter slik at dataene kan 
legges inn i offentlige databaser. 
 
Vi vil understreke at man i utredningen må vurdere konsekvensene av tiltakene samlet sett, 
så vel som hver for seg. De ulike tiltakene vil også kunne legge føringer hverandre, og 
utredningen må synliggjøre om det er realistisk å kombinere virksomhetene hestesport, 
motorsport og skytebane. 
 
Vi ber om at vår referanse oppgis ved henvendelse til oss. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Iris Hallen 
seksjonsleder 

 
 
 
Anders Tandberg 
overingeniør 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 
Kopi til: 
Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
Finnmark fylkeskommune Henry Karlsens plass 1 9815 Vadsø 
 
 
 
 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2009/temaveileder-reindriftogplanlegging-et.html?id=570670
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2009/temaveileder-reindriftogplanlegging-et.html?id=570670
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INNSPILL TIL VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG 
HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR HOLMFJELL ARENA 
GNR 15/1/35, 15/121, 15/141 OG 15/142 TANA KOMMUNE  
 
Finnmark fylkeskommune viser til brev av 4.4.2017 
Plan- og kulturavdelinga koordinerer fylkeskommunens uttalelser i plansaker. 
 
Planfaglig innspill: 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utøvelse av heste- og motorsportsaktiviteter. I 
tillegg skal det vurderes etablering av skytebane for politiet. Det opplyses at planområdet er på 
ca 392 daa. Områdereguleringer og detaljreguleringer på mer enn 15 daa, og som omfatter nye 
områder til utbyggingsformål, skal alltid behandles etter Forskrift om konsekvensutredninger. 
Finnmark fylkeskommune er fornøyd med at dette er tatt inn i planprogrammet. Finnmark 
fylkeskommune vil bemerke at planprogrammet berører viktige tema og virker å være godt 
utarbeidet. 
 
Ved samlokalisering av de ulike aktivitetene vil noen arealer bli felles, f. eks. adkomst og 
parkering. Finnmark fylkeskommune vil minne om at «Prinsippet om universell utforming skal 
ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak.» jf. plan- og bygningsloven § 1-1, 
femte ledd, første setning. Videre kommer det frem av samme bestemmelse at hensynet til 
estetisk utforming av omgivelsene skal vektlegges. Finnmark fylkeskommune vil minne om at 
hestesportsentre ofte har tiltak som er rettet mot rehabilitering/inkludering av svakere grupper. 
Dette inkluderer funksjonsnedsettelser knyttet til syn, hørsel, bevegelse, forståelse og følsomhet 
for miljøpåvirkning. Det er da særlig viktig at arealer som skal være avsatt for allmennheten, for 
eksempel oppholdsplasser, leke- og oppholdsmuligheter for barn og unge, parkeringsplasser og 
andre offentlige rom blir vurdert opp mot kriteriet om universell utforming. Dette er viktig for å 
unngå utestengelse av enkelte grupper, spesielt med tanke på publikumsarealer.  
 
Miljøverndepartementets rundskriv T-5/99 B gir gode retningslinjer vedrørende universell 
utforming.  
 
I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNFR-område. LNFR-områder skal i 
utgangspunktet være ubebygd. De områder som inngår i LNFR-kategorien, er dyrket mark, skog 
og annen utmark som benyttes eller sikres til landbruksproduksjon og som allmennheten kan 
bruke til rekreasjon i kraft av allemannsretten.  
 



 
 

Ved å legge til rette for heste- og motorsportsaktiviteter vil allmennhetens utnyttelse bli 
innskrenket. Finnmark fylkeskommune er derfor fornøyd med at det vil bli utarbeidet en 
konsekvensutredning og ber om at denne særlig vil ta for seg virkningen for friluftslivet. 
 
Kulturminnefaglig innspill – arkeologi: 
Finnmark fylkeskommune kjenner ikke til automatisk freda kulturminner i det aktuelle området. Vi 
har derfor ingen særskilte kulturminnefaglige merknader til reguleringsplanarbeidet. 
 
Vi minner imidlertid om aktsomhetsplikten, som bør tas med i reguleringsbestemmelsene. Vi 
foreslår følgende formulering: 
 
Kulturminner og aktsomhetsplikt: 

Skulle det under arbeidet i marka komme fram gjenstander eller andre spor som indikerer 
eldre tids aktivitet i området, må arbeidet stanses omgående og melding sendes 
Finnmark fylkeskommune og Sametinget, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
(Kulturminneloven) § 8 andre ledd. Denne meldeplikten må formidles videre til de som 
skal utføre arbeidet. 

 
 
Denne uttalelsen er gitt på vegne av Finnmark fylkeskommune. Vi gjør for øvrig oppmerksom på 
at det skal hentes inn en egen uttalelse fra Sametinget, avdeling for miljø, areal og kulturminner 
Finnmark. 
 
 
 
 
 

Med hilsen 
 
 
 

Tore Gundersen 
plan- og kultursjef  

 
Hans Anders Theisen 

arealplanveileder 
 
 
 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.  
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Fylkesmannen i Finnmark - Miljøvernavdelinga, Statens hus, 9815 VADSØ 
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Innspill vedrørende varsel om oppstart av detaljregulering og høring 

av forslag til planprogram for Holmfjell arena, Deanu gielda - Tana 

kommune 
 
Sametinget viser til deres brev av 04.04.17. 

Planarbeidets forhold til samiske interesser 

Et viktig hensyn som skal ivaretas i planleggingen etter den nye plan- og bygningslovens 
plandel er å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv (jf. § 3-1). 
Denne bestemmelsen utfyller lovens formålsparagraf for plansystemet spesielt. Bestemmelsen 
er derfor også av betydning ved tolking av lovens øvrige bestemmelser. 
 
Sametinget er i loven pålagt plikten å bistå i planleggingen når den berører saker av betydning 
for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv (jf. § 3-2). Sametingets plikt til å delta i 
planleggingen innebærer også en rett etter loven til å kunne reise innsigelse til arealplaner og å 
bringe regionale planer inn for departementet dersom saker av vesentlig betydning for samisk 
kultur eller næringsutøvelse ikke er tilstrekkelig ivaretatt (jf. §§ 5-4 og 8-4). 
 
Disse bestemmelsene i loven gjør det nødvendig at Sametinget klargjør grunnlaget for sin 
deltaking i planarbeidet. For at Sametinget skal kunne ivareta sine lovpålagte oppgaver på en 
forutsigbar måte overfor planmyndighetene har Sametinget utarbeidet en planveileder for sikring 
av naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. Planveilederen 
begrunner og konkretiserer hensyn som bør og må tas i planleggingen for å sikre det samiske 
naturgrunnlaget, og kan lastes ned fra Sametingets hjemmeside www.samediggi.no: 
 
http://www.sametinget.no/Dokumenter 
 

Planarbeidets forhold til samiske kulturminner 

Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det 
aktuelle området. Vi har ingen kulturminnefaglige merknader til planarbeidet. 
 
Vi minner imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten. Dette bør fremgå av 
reguleringsbestemmelsene og vi foreslår følgende tekst når det gjelder dette: 

 Kulturminner og aktsomhetsplikten. Skulle det likevel under arbeid i marken komme fram 
gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og 
melding sendes Sametinget og Finnmark fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 
50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette 
pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

http://www.samediggi.no/
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Vi minner også om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda ifølge 
kulturminneloven § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være hustufter, 
gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, 
fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. 
Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å 
skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. 
kulturminneloven §§ 3 og 6. 
 
Det gjøres oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder Sametinget, og viser til eget innspill 
fra Finnmark fylkeskommune. 

 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
Andreas Stångberg Thor-Andreas Basso 
Fágajođiheaddji /Fagleder ráđđeaddi/rådgiver 
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Svar på varsel om oppstart samt høring av planprogram for 
detaljregulering for Holmfjell arena i Tana kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 4. april 2017. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i 
plansammenheng.  
 
Uttalelse fra DMF 
 
DMF kan ikke se at planen berører registrerte forekomster av mineralske ressurser av 
regional, nasjonal eller internasjonal verdi, bergrettigheter eller masseuttak i drift, og 
vi har dermed ingen merknader til saken. 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
André Snøfugl  
administrasjonsmedarbeider  

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

 
 
 

Mottakere: 

Rambøll Norge AS Alta Postboks 427 Skøyen 0213 OSLO 

Kopi til:  

                                 

 
 

Leiv Erikssons vei 39 
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N-7441 Trondheim  

 

TELEFON + 47 73 90 46 00  

E-POST mail@dirmin.no  

WEB www.dirmin.no  

 

GIRO 7694.05.05883  

SWIFT DNBANOKK 

IBAN NO5376940505883   
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SVALBARDKONTOR 
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Saksbehandler:

Saksbehandler tlf:

Vadsø
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Jarle Andreassen

Roy-Å, Jensen
Ugseth
Saksbehandler

78 96 26 48

Innspill på oppstart av detaljregulering og hør¡ng av forslag
til planprogram for Holmfjell arena.

Vi viser til deres brev vedr. ovennevnte.

Varanger KraftNett AS har følgende merknader til planen:
Det må ikke etableres tiltak som kommer i konflikt med våre anlegg i område.

Vi ber om at dere kontakter oss for nærmere uttalelse når konkrete planer for
plassering av diverse aktiviteter skal vurderes.

Våre anlegg fremgår av vedlagte kartskisse.

Med vennlig hilsen
Varange r AS

r plan og prosjektavdeling

Vedlegg : Kartskisse av våre anlegg i området

Kopi : Distribusjonsnett , Jan A. Hildonen

VARANGER KRAFTNETT AS - et selskap i Varanger Kraft-konsernet

Nyborgveien 70,98J"5 Vadsø Telefon 78 96 26 L0 E-post post@varangeÊkraftnett,no www.varanter-kraftnett.no N0 971 058 854 MVA
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Postboks 185 Sentrum
5BO4 BERGEN
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Rambøll AS
Kongleveien 45
9510 ALTA

MOTTATT

1 g JUN 2017

Høringssvar - oppstart av detaljregulering for Holmfjell arena

Fiskeridirektoratet sender sikker digital post, og du vil kunne få all post til din digitale postkasse i Altinn
eller til din private digitale postkasse (Digipost eller e-Boks). Samtidig sender vi deg en sms eller e-post
og gir beskjed om at det ligger post fra Fiskeridirektoratet i din digitale
postkasse.VirksomheterVirksomheter kan lese dokumentet elektronisk i Min meldingsboks på
www.altinn.no via rollen Poslarkiv. Informasjon om roller og tilgangsstyring ligger under Profiler, roller
og rettigheter i Altinn. Varsel sendes til registrert sms eller e-postadresse. Dokument som ikke er åpnet i
Altinn innen 2 virkedager etter at det er tilgjengelig i meldingsboksen, blir skrevet ut og sendt via
Posten.PrivatpersonerPosten vil bli distribuert til mottakers meldingsboks i Altinn, eller til valgt digital
postkasse hos Digipost eller e-Boks. Dersom du ikke har valgt en digital postkasse, kan det gjøres her:
http://www.norge.no/nb/velg-digital-postkasse Privatpersoner oppfordres til å oppdatere
Kontaktregisteret. Dette er tilgjengelig på: http://www.norge.no/nb/oppdater-kontaktinformasjon
Privatpersoner vil da bli varslet via sms eller e-post om at dokumentet kan leses i den valgte postkassen.
Dokument som ikke er åpnet i Altinn eller valgt digital postkasse innen 2 virkedager etter at det er
tilgjengelig i meldingsboksen, blir skrevet ut og sendt via Posten.Mer informasjon om SvarUt (sikker
digital sending av post) finner du på:

http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/svarulmottak-av-post-gjennom-svarul
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Høringssvar - oppstart av detaljregulering for Holmfjell arena

Fiskeridirektoratet region Nord viser til oppstart av detaljregulering for Holmfjell arena.

Vi har ingen merknader til reguleringsplanarbeidet.

Med hilsen

Otto Andreassen

seksjonssjef

Tom Hansen

seniorrådgiver

Breaet er godkjent elektronisk og sendes uten håndslçeaen underslcrift

Mottakerliste:
RambøllAS Kongleveien 45 9510 ALTA

FISKERItlIREKTORATET

RambøllAS

Postad¡esse: Postboks 185 5804 Bergen
Organisasjonsm: 97'1, 203 420

Besøksadresse: Strandgaten 229 Telefon: 03495

E-postadresse: postmottak@fiskeridir.no Intemett: www.fiskeridir.no

Adm.enhet: Kyst og havbruksseksjonen i
region Nord

Saksbehandler: Tom Hansen

Telefon: 97589511.

Vår referanse: 1715464

Deres
referanse:

Dato: '1.4.06.2017

Telefaks:





Laila Dervo

Fra: Frans Eriksen
Sendt: 28. mars 2017 08:54
Til: Tana Arkivarer på Rådhuset
Emne: VS: Kommuneplanens Arealdel

Sak2008/1804

Fra: 110368 mail.com mailto:110368 mail.com På vegne av Raymond Hildonen
Sendt: 17. mars 2017 12:17
Til: FransEriksen
Emne: KommuneplanensArealdel

Hei.
Var forhindret fra å komme på folkemøte som Harrevann bygdelag hadde om tema.
Men som beboer på Fingervann har jeg ett innspill som jeg vil ha med i planleggingen for Holmfjell.
Selv omjeg ikke bor i Holmfjell så er det nærmeste nabo bygd. Kun avskilt av tanaelva.

Det har vært planer om motorsportsannlegg i Holmfjell og det har vært kjørt med cross sykler på områder i
holmfjell på sommerstid. Den støy som forplanter seg mellom fjellene er svært merkbar. Selv om man
oppholder seg innendørs og har vindu på gløtt så kommer motorstøyen inn. Er man ute å nyter en soldag på
veranda så er det svært sjenerende og setter bolysten ned mange hakk pga den varierende støyen.

Jeg vil derfor signalisere at vi som bor i Austertanaveien 1430 ikke ønsker ett motorsportsanlegg i
Holmfjell. Det må da være andre mer egnet plasser enn der folk bor og lever. En av grunnene til at man bor
her er stillheten og nærheten til naturen og fugler og dyr. Ett anlegg som vil driftes fra morgen til kveld i
sommerhalvåret vil være svært sjenerende for oss som bor fast her.

mvh

Raymond Hildonen
Linda Basma
Lars-Henrik Hildonen
Fredrik Hildonen

Fingervann

i



TANAHALL AS 

Tanafjordveien, 9845  TANA 

         28.05.17 

Rambøll 

Kongleveien 45 

9510 Alta 

 

Innspill til planoppstart Holmfjell Arena i Tana 

Viser til deres brev av 06.04.17 om oppstart detaljplanlegging av ovennevnte område, samt vårt 

tilsvar pr e-post med krav om informasjon og involvering da vi er eier av ridehallen og fester av 33 

dekar grunn. 

Tanahall AS er et selskap eid av Tana kommune og Viddas AS i felleskap. Vårt selskap har som eneste 

formål å ivareta hestesportens interesser gjennom å stå som eier av ridehall og på den måten 

tilrettelegge for sporten. Selskapet er uten økonomisk formål. 

Hallen som ble kjøpt av Forsvaret ultimo 2008, ble ombygd for ridning i perioden 2010 – 2012. 

Samlet investering kjøp og ombygging ca. 3,6 millioner kroner. Totalareal ca. 1800 kvm.. 

Ifølge kartskisse er hele bygningen samt festet areal tatt med i planutkastet.  

Det som er viktig å poengtere for Tanahall AS er at hallen med det tilknyttede areal (33 da) er omsøkt 

og tildelt av FeFo og kommunen utelukkende til hesteformål.  

Tanahall AS har tidligere besvart en henvendelse om etablering av motorsportsanlegg i nærområdet. 

Vi var da og er nå av den klare formening at denne bør opparbeides i god avstand fra området for 

hest. Det har både med støy og generell dyrevelferd å gjøre, men også av hensyn til miljøet. 

Av deres brev fremgår at det også kan være aktuelt å etablere en skytebane som en del av Holmfjell 

Arena. Dette vil være et tiltak som vi ikke uten videre kan akseptere av hensyn til hesteholdet. Den 

typen støy må unngås i området tilknyttet ridehallen med utendørs baner. Tana har i dag skytebaner. 

Vi vil henstille til Rambøll som planlegger å ta særlig hensyn til hestesportens interesser og 

tilrettelegge for videre utvikling. I tillegg at planen sikrer at de investeringene som har blitt gjort ikke 

blir forringet. 

Vi ber om å bli jevnlig orientert om fremdriften i planprosessen. 

Med hilsen 

For Tanahall AS 

Ulf T. Ballo, styreleder 



 

 

 

 

 


	C-rap-001 Holmfjell arena - støy
	Sumstøy 4 meter - Lden
	Sumstøy 4 meter - Lmax
	sys_flett_sdm_kopimottaker
	Sdm_AMNavn
	Sdm_Att
	Sdm_AMAdr
	Sdm_AMAdr2
	Sdm_Adr3
	Sdm_Adr4
	Sdm_AMPostNr
	Sdm_AMPoststed
	Sdm_Land
	Sbr_Navn
	Sbr_Tlf
	Sas_ArkivSakID
	Sdo_DokNr
	Sdm_AMReferanse
	Sdo_DokDato
	Sbr_EmailAdr
	Spg_paragrafID
	Spg_Beskrivelse
	Sdo_Tittel
	Sdo_Tittel2
	Sse_Kontakt
	Sbr_Navn____1
	Sse_tittel
	Sbr_Tittel
	TblKopiTil__Sdk_Navn___1___1
	TblKopiTil__Sdk_Adr___1___2
	TblKopiTil__Sdk_Postnr___1___3
	TblKopiTil__Sdk_Poststed___1___4
	TblVedlegg__Ndb_tittel___1___1

