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Rådmannens forslag til vedtak 

Forslag til detaljregulering for Holmfjell Arena sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn i tråd med bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 12- 10.  

 

Rådmannen får fullmakt til å ferdigstille planforslaget før høring og offentlig ettersyn. 

 

Vilkår: 

Dokumentasjon på tilfredsstillende grunnforhold skal foreligge før tiltak settes i verk. 

 

 

Saksopplysninger 

Formannskapet (FSK) skal ta stilling til om forslaget til Detaljregulering for Holmfjell Arena 

skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Alternativet er at formannskapet sender 

saken tilbake til administrasjonen med føringer for det videre arbeidet med planutkastet. 

Nedenfor er det tatt inn hovedmomenter fra planen. Plandokumentene kan leses i sin helhet jf. 

vedlegg. 

 

Forslagsstiller og plankonsulent 

Forslagsstiller til planene er Tana hestesportsklubb v/ Kristin Soini og Tana motorklubb v/ 

Vigdis Blien. Detaljreguleringsplanen med tilhørende konsekvensutredning er utarbeidet av 

konsulentfirma Rambøll Norge AS.  

 

 

 

Planforslaget 



 

Planforslaget er utarbeidet med grunnlag i fastsatt planprogram vedtatt av formannskapet 01. 

februar 2018. 

 

Bakgrunn for planen er at Tana hestesportsklubb og Tana motorklubb ønsker å samlokalisere et 

felles ride- og motorsportsanlegg på det gamle forsvarsanlegget, gnr. 15/1/1 på Holmfjellsletta. 

 

Reguleringsplanen har en 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 området. 

Også økonomiske/ finansielle forhold gjør det påkrevd å bygge/ planlegge trinnvis.  

Reguleringsplanens hovedhensikt er derfor å få området omdisponert fra LNFR- formål, og 

gjøre en grov fordeling av funksjonene innenfor området. Plassering og utforming utsettes 

derfor til byggesaken.    

 

Vannforsyning- og avløpsnett (VA) 

 

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

(vedlegg 8 i planbeskrivelsen). 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 detaljprosjekteringen 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 kreves 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. 

 

Grunnforhold 

  

Når det gjelder grunnforholdene, så påpeker Rambøll i planbeskrivelsen at det i tidligere 

grunnundersøkelser er påtruffet kvikkleire noen km. nord for planområdet. Videre i dokumentet 

Orientering om grunnforhold (vedlegg 7 i planbeskrivelsen) står det at «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)».  

 

Videre står det følgende:  

«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.» 

 

Forholdet er møtt ved at Rambøll har tatt inn en reguleringsbestemmelse om at dokumentasjon 

på tilfredsstillende grunnforhold skal foreligge før tiltak settes i verk. Kommunen må videre 

vurdere hva som vil være tilfredsstillende undersøkelser. 

 

Grunnundersøkelser er ressurskrevende, og dersom kommunen krever at dette må gjennomføres, 

bør formannskapet drøfte finansieringsløsninger, da dette i tilfelle ikke bare er en utfordring for 

dette tiltaket i området.  



 
Figur 1: De mørkeblå områdene viser områder under marin grense og med fare for marin leire. 

 

Støy 

 

Når det gjelder støy er det fremmet innsigelser fra beboere i Fingervann. Dette et møtt ved at 

Rambøll har satt inn bestemmelser for driftstider som legges til grunn for aktivitet i området. 

Videre er det lagt bestemmelser for støynivå. 

 

Vurdering 

Rådmannen mener at Rambøll har gjort en god vurdering av de forholdene som planen må 

imøtekomme før tiltak kan igangsettes. Planen imøtekommer de innspill som har kommet i 

forhold til støy, dyrevelferdshensyn, aktsomhetsplikt for kulturminner, universell utforming, 

estetikk og friluftsinteresser.  

 

Rådmannen mener videre at det er viktig å utføre grunnundersøkelser for å avklare om det kan 

være kvikkleire i planområde. Kvikkleireskred kan særlig utløses under anleggsperioden ift. 

graving og flytting av masser. Rådmannen ber derfor formannskapet om å drøfte 

finansieringsløsninger, da dette i tilfelle ikke bare er en utfordring for dette tiltaket i området. 

 

Rådmannen mener plandokumentene gir en dekkende beskrivelse av de planlagte tiltakene og 

hensynene som må tas i gjennomføringen av planen, og anbefaler innstillingen. 


