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Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2018/377-24 5543/2021 L13 22.03.2021 

Forslag til detaljregulering: Saga ski- og skiskytteranlegg - Plan ID: 
54282018_002 

 
Driftsutvalget i Nordreisa kommune behandlet forslag til detaljregulering Saga ski- og 
skiskytteranlegg i møte den 11.03.21 i sak 24/21.  
 
Vedtaket lyder:  
Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12- 10 og 12- 12 jf. § 12-3 vedtar Driftsutvalget 
forslag til detaljregulering for Saga ski- og skiskytteranlegg, med plan ID 54282018_002, og 
legger planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn.  
 
Driftsutvalget vil understreke at Nordreisa kommune sammen med idrettslaget må informere 
naboer til skianlegget etter hvert som nye tiltak settes i verk. Det må tas hensyn til at naboer til 
anlegget er usikre på grunnforholdene siden det har vært funnet leirgrunn i området. Videre 
medfører bruk av skytebanen støy når det er stevner og bruk av speaker med musikk fra anlegget. 
 
 
 
Info:  
Dette brevet med vedlegg sendes til offentlige høringsinstanser, grunneiere og naboer som 
berøres av kommunens planforslag. Plandokumentene kan også leses på kommunens 
hjemmeside; http://www.nordreisa.kommune.no/planlegging/. 
 
I løpet av høringsperioden vil kommunen invitere til et folkemøte om planen, dersom covid-19 
situasjonen tillater det. 
 
Merknader til planforslaget sendes skriftlig til Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 
Storslett eller på e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no, innen 10. mai 2021. 
 
 
 

https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=https://svarut.ks.no/idporten-v2&service=IDPortenLevel3List&goto=http://idporten.difi.no/opensso/SSORedirect/metaAlias/norge.no/idp3?ReqID=_bf216566a7cc469e3a3b7c6c0f14a2d9&index=null&acsURL=https%253A%252F%252Fsvarut.ks.no%252FShibboleth.sso%252FSAML2%252FArtifact&spEntityID=https%253A%252F%252Fsvarut.ks.no%252Fidporten-v2&binding=urn%253Aoasis%253Anames%253Atc%253ASAML%253A2.0%253Abindings%253AHTTP-Artifact
http://www.nordreisa.kommune.no/digital-post.411021.no.html
http://www.nordreisa.kommune.no/planlegging/
mailto:postmottak@nordreisa.kommune.no
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Med vennlig hilsen 
 
 
Bente Fyhn 
Konsulent 
bente.fyhn@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 50 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
Vedlegg 
1 54282018_002_Planbestemmelser_Saga_19032021 
2 54282018_002_Plankart_Saga_19032021 
3 54282018_002_Planbeskrivelse_Saga_19032021 
4 NSSF 2016 Rapport fra Befaring i Nordreisa 
5 Rapport støy Saga 
6 Rapport grunnundersøkelser Saga skianlegg Arctic geotek 
7 2014002624-1-44 Geoteknisk rapport Saga 
8 712891-RIG-BREV-002 

 
Likelydende brev sendt til: 
AVINOR AS Postboks 150  GARDERMOEN 
Bjørg Lund Nilsen Kildalveien 72  Storslett 
Britt Jorunn J Hansen Kildalveien 75  Storslett 
Eskil Vollstad Lilleslett 12  Storslett 
FORUM FOR NATUR OG 
FRILUFTSLIV TROMS 

Postboks 2284  TROMSØ 

STATSFORVALTEREN I 
TROMS OG FINNMARK 

Postboks 700  VADSØ 

Jan-André Slettli Kildalveien 89  Storslett 
KILDAL OG KRAKENES 
GRENDELAG 

v/Nina Solheim Kildalveien 599  STORSLETT 

MATTILSYNET Felles postmottak Postboks 383  BRUMUNDDAL 
Nicole Schwank Kildalveien 89  Storslett 
NORDREISA IDRETTSLAG Postboks 112  STORSLETT 
NORGES VASSDRAGS- OG 
ENERGIDIREKTORAT (NVE) 

Postboks 5091 Majorstua  OSLO 

REINBEITEDISTRIKT 36 
CÅKOLAT 

c/o Johan Aslak Logje 
Mattaluoppal 

 KAUTOKEINO 

Rune Hansen Tømmernesvegen 62  Storslett 
SAMEDIGGI / SAMETINGET Àvjovârgeaidnu 50  KARASJOK 
Sigbjørn Hansen Lundefjellvegen 3  Storslett 
STATENS KARTVERK Postboks 600 Sentrum  HØNEFOSS 
STATENS VEGVESEN Postboks 8142 Dep  OSLO 
TROMS OG FINNMARK 
FYLKESKOMMUNE 
SENTRALADMINISTRASJON 

Fylkeshuset Postboks 701  VADSØ 

Trond Hallen Båtnesvegen 15 A  Storslett 
Trude Elisabeth Lilleng Strandbakken 7  Storslett 
Bjørg Johanne Vollstad Lilleslett 8  Storslett 
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BIRKELUND SAGBRUK AS Industrivegen 6  SØRKJOSEN 
Asgeir Knutsen Lærer Rustens Vei 11  Alta 
Ken Hugo Knutsen Nyengbrua 15  Kviby 
Ørjan Knutsen Lærer Rustens Vei 30  Alta 
Terje Severinsen Båtnesvegen 10  Storslett 
MILJØDIREKTORATET Postboks 5672 Torgarden  TRONDHEIM 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2018/377-22 

Arkiv:                L13  

Saksbehandler:  Hanne 
Henriksen 

 Dato:                 03.03.2021 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
24/21 Driftsutvalget 11.03.2021 

 

Forslag til detaljregulering: Saga ski- og skiskytteranlegg - Plan ID: 
54282018_002 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 
 
Vedlegg 
1 Planbestemmelser: Saga ski- og skiskytteranlegg - Plan ID: 54282018_002 
2 Plankart: Saga ski- og skiskytteranlegg - Plan ID: 54282018_002 
3 Planbeskrivelse: Saga ski- og skiskytteranlegg - Plan ID: 54282018_002 
4 NSSF 2016 Rapport fra Befaring i Nordreisa 
5 Rapport støy Saga 
6 Rapport grunnundersøkelser Saga skianlegg Arctic geotek 
7 2014002624-1-44 Geoteknisk rapport Saga 
8 712891-RIG-BREV-002 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 11.03.2021  
 

Behandling: 
Forslag fra utvalget: 
Driftsutvalget vil understreke at Nordreisa kommune sammen med idrettslaget må informere 
naboer til skianlegget etter hvert som nye tiltak settes i verk. Det må tas hensyn til at naboer til 
anlegget er usikre på grunnforholdene siden det har vært funnet leirgrunn i området. Videre 
medfører bruk av skytebanen støy når det er stevner og bruk av speaker med musikk fra anlegget. 
 
Innstillingen med tilleggsforslag, enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12- 10 og 12- 12 jf. § 12-3 vedtar Driftsutvalget 
forslag til detaljregulering for Saga ski- og skiskytteranlegg, med plan ID 54282018_002, og 
legger planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn. 
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Driftsutvalget vil understreke at Nordreisa kommune sammen med idrettslaget må informere 
naboer til skianlegget etter hvert som nye tiltak settes i verk. Det må tas hensyn til at naboer til 
anlegget er usikre på grunnforholdene siden det har vært funnet leirgrunn i området. Videre 
medfører bruk av skytebanen støy når det er stevner og bruk av speaker med musikk fra anlegget. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12- 10 og 12- 12 jf. § 12-3 vedtar Driftsutvalget 
forslag til detaljregulering for Saga ski- og skiskytteranlegg, med plan ID 54282018_002, og 
legger planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn. 
 
 

Saksopplysninger 
Bakgrunn 
Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for ny ski- og skiskytterstadion, 
skiskytteranlegg med inntil 30 skiver, rulleskibane, skileik og helårs bruk av området med 
tilhørende løyper og stinett for både idrett og friluftsliv. 
 
Områdereguleringen omfatter GBR 42/1, 42/2, 42/8 og 42/10 i Nordreisa kommune. 
Planområdet dekker den delen av eksisterende skiløypenett som ligger nord for Sagelva, og 
inkluderer hele det statlig sikrede friluftsområdet i Saga. 
Planområdet er på cirka 283,51 dekar. 
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Figur 1: Avgrensning av planområdet med eiendomslinjer. 

Planstatus 
Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune ble vedtatt den 20. mars 2014.  
Arealdelen har innenfor planområdet avsatt arealer til:  

• Områder for landbruk, natur, friluftsliv og reindrift (5000) 
• Parkering (2080) 
• Friområde (3040) 
• Idrettsanlegg (1400) 

 
På bakgrunn av naturgitte og skiskyttertekniske forhold har området som var foreslått til 
skytebane i kommuneplanens arealdel blitt endret. Dette medfører et avvik fra kommuneplanen. 
Planforslaget er ellers i tråd med arealdelen. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Utbyggingen vil ikke få de store økonomiske konsekvensene for kommunen. Anlegget skal i 
hovedsak bygges av idrettslaget ved hjelp av tippemidler. I forbindelse med tippemidlene gir 
kommunen støtte til prosjektet. 
 
Varsel om oppstart/Merknader 
Nordreisa miljø-, plan og utviklingslag (nåværende Nordreisa driftsutvalg) vedtok i møte den 
19.04.2018 i utvalgssak 24/18 i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 å 
varsle oppstart av detaljregulering Saga ski- og skiskytteranlegg med plan ID 19422018_002 
(nåværende 54282018_002). 
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Varsel om oppstart ble sendt ut per brev den 08.05.2018. Dessverre fikk ikke naboene til 
planområdet tilsendt varselet i første omgang, og eget oppstartsvarsel til disse ble sendt ut den 
12.6.2018. 
 
Varsel om oppstart ble også annonsert i avisen Framtid i Nord og på kommunens hjemmesider. 
 
Innspillsfristen var satt til den 15.6.2018, men på grunn av uteglemt varsel til naboene ved første 
utsending av oppstartsvarselet ble varsel om oppstart sendt ut på nytt til disse og innspillsfristen 
ble utvidet til den 31.8.2018.  
 
I forbindelse med varsel om oppstart ble det også holdt et åpent folkemøte i Saga skihus den 22. 
mai 2018 klokken 18:00 på Skihuset, samt et tilsvarende møte den 5. juli 2018 kl. 18:00 for å 
ivareta naboenes interesser. 
 
Det kom inn 10 skriftlige innspill til varsel om oppstart, samt et avklaringsskriv/tilleggsinnspill 
fra Avinor. 
 
Landbruksmessige forhold 
Planområdet består per i dag av en del arealer som regnes som fulldyrka jord. Dette gjelder 
områdene fra eksisterende skyteanlegg og opp til skihuset og videre et stykke vestover. Det er 
også noe innmarksbeite innenfor planområdet. Det øvrige planområdet er skog av varierende 
bonitet fra impediment til middels bonitet, samt et lite areal med høy bonitet. Alt er lauvskog. 
 
Deler av planområdet er blitt brukt til beite for storfe, i hovedsak ungdyr. Ved kjøp av området til 
statlig sikring, ble det inngått en avtale med tidligere eier om bruk av arealet til fortsatt beite for 
en tiårs periode frem i tid. Denne bruken ville eventuelt kunne ha kommet i konflikt med bruk av 
planområdet til rulleskiløyper.  
 
Ved utbygging av planlagt anlegg for rulleski vil planområdets tidligere funksjon som blant annet 
beiteområde gå tapt, da kombinasjonen av beitene dyr og asfalterte løypetraséer ikke er mulig. 
Ved statlig sikring av planområdet, så ble det inngått en beiteavtale med tidligere eier for en 10-
års periode. Dette området arbeides det med å finne et erstatningsområde for, slik at det 
beitearealet som går tapt innenfor planområdet kan erstattes med et tilsvarende område.  
Det vil også gå tapt en del arealer som regnes som fulldyrket og overflatedyrket jord ved 
etablering av et helårs idrettsanlegg.  
 
Naturmangfold  
Kunnskap om naturverdiene i området er hentet inn fra flere ulike kilder, se planbeskrivelsens 
kapittel 4.6. Kommunen mener at kunnskapsgrunnlaget om naturverdiene i området er godt, jf. 
naturmangfoldlovens (heretter nml) § 8. Planområdet berører ingen viktige naturtyper. Nordreisa 
kommune mener at den samla belastningen på de berørte økosystemene, jf. nml § 10, ved 
utbygging av planområdet i tråd med planforslaget vil være liten. Vi har vektlagt at planforslaget 
er i tråd med kommuneplanens arealdel. Kommunen mener at nml § 9 er ivaretatt gjennom et 
godt kunnskapsgrunnlag, og det vil derfor ikke komme til direkte anvendelse i denne saken. 
 
Gjennom planområdets lokalisering i og ved eksisterende løypenett mener vi at kravene i nml § 
12 om den lokalisering, driftsmetode og teknikk som vil gi det beste resultatet for samfunnet og 
naturmangfoldet være ivaretatt. Det gjelder også for nml § 11, om at tiltakshaver skal bære 
kostnadene ved miljøforringelse.  
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Støy 
Støy og reduksjon av støy har vært et tema for planen.  
 
Støy er uønsket lyd eller lyd med en negativ virkning på helse og trivsel. Støy påvirker folks 
helse og trivsel og har negativ innvirkning på kommunikasjon, konsentrasjon og læring. 
Impulsstøy er støy som varierer hurtig og kraftig over tid, som for eksempel skytestøy, og er 
vanskeligere å venne seg til enn mer forutsigbar støy. Skytestøy vil også kunne oppfattes som 
mer plagsom enn annen støy, som følge av at enkelte har negative assosiasjoner til skytestøy, 
knyttet til for eksempel utrygghet. Et annet aspekt ved skytestøy er den lave isoleringseffekten 
vanlige nordiske bolighus har mot denne type støy.  
 
Skytevåpen kan ha opptil tre forskjellige lydkilder: munningssmell, terminalstøy (skivesmell) og 
kulesmell fra overlydsprosjektiler (overlydsprosjektiler er ikke relevant i denne saken). 
 
Det er prinsipielt tre måter å dempe støybelastningen på: 

• Demping av kilden 
• Skjerming av respondenten 
• Tilstrekkelig avstand 

 
Demping av kilden kan omfatte: 

• bygging av støyvoller/støyskjermer 
• reglement for skytetider 

 
Skjerming av mottakeren kan omfatte: 

• isolering av fasader og vinduer (har kun virkning for lette våpen) 
• informasjon om skytetider, trenings- og konkurranseaktivitet 

 
Gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er T-14421 fra 
Miljøverndepartementet. Retningslinjen skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling 
av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven i kommunene og i berørte statlige etater. 
 
Retningslinjen er veiledende, og ikke rettslig bindende. Vesentlige avvik kan imidlertid gi grunnlag 
for innsigelse til planen fra statlige myndigheter, blant annet fylkesmannen. Rettslig bindende krav 
kan nedfelles i reguleringsbestemmelser. 
 
Den daglige aktiviteten i Saga medfører lite støy. Ved arrangementer vil det være hørbar lyd fra 
høyttaleranlegg og fra økt trafikk/aktivitet. Utfordringer med støy er i all hovedsak knyttet til 
skiskytteranlegget, og her er det gjennomført beregninger av støy ved dagens anlegg og ved den 
planlagte flytting av skiskytteranlegget.  
 
Multiconsult Norge AS har på oppdrag fra Nordreisa idrettslag beregnet støy fra planlagt endring 
av skytebane for skiskyting. Hensikten er å vurdere om gjeldende støygrenser overskrides. Det er 
også gjort beregninger ved dagens skiskytteranlegg.  
 
Beregningene er utført med dataprogrammet Cirkadna/A versjon 2019, i henhold til Nordisk 
beregningsmetode for industristøy. Beregnede støysoner for maksimalnivå viser at ingen boliger 
får støynivå over grenseverdien på 65 dB (gul sone). Det gjøres oppmerksom på at beregnet støy 
fra skytebaner kan avvike vesentlig fra målte verdier, avhengig av refleksjon i terrenget, 
omkringliggende bygninger og andre refleksjonsbidrag.   
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Av annen støy tilknyttet området vil det også oppleves en del støy, i hovedsak i forbindelse med 
arrangementer og konkurranser fra høyttaleranlegget på stadion ved bruk av speakertjeneste, 
musikk o.l. Det vil også være noe støy på vinteren fra tråkkemaskiner som vedlikeholder 
skiløypenettet. 
 
Gjennom driftsplan, skytebaneinstruks og oppføring av støyskjerm, håper vi at 
støyproblematikken vil være redusert til et akseptabelt nivå. Det vil være viktig med god 
informasjonsflyt både internt i idrettslaget og utad for å informere om de regler som gjelder for 
bruk, men også informasjon ut om planlagte arrangementer (rennhelger o.l.) ved anlegget der 
støynivået kan forventes å være høyere enn ved daglig drift. 
 
Risiko og sårbarhet 
For detaljreguleringen av Saga ski- og skiskytteranlegg vil der ikke tilføres vesentlige virkninger for 
miljø og samfunn, hvorpå det i utgangspunktet ikke utløses krav til planprogram.  
 
Planen er vurdert i forhold til forskrift for konsekvensutredninger, men kommunen har 
konkludert med at planen ikke faller inn under de vilkårene forskriften setter for at en slik 
utredning er nødvendig, jf. forskriftens §§ 6-8. 
 
Etter en foreløpig samlet vurdering konkluderer Nordreisa kommune med at det ikke er 
samfunnssikkerhetsmessige forhold eller andre risiko- og sårbarhetsforhold som vil utgjøre fare for 
den omsøkte detaljreguleringen, og heller ikke for nærliggende eksisterende bebyggelse.  
 
Det er imidlertid behov for å få tilgang til resultater fra alle utførte og planlagte grunnboringer og 
geotekniske vurderinger for planområdet før realisering av byggeområdene kan starte. Før det gis 
byggetillatelser innenfor planområdet, må det derfor foreligge en geoteknisk grunnundersøkelse 
utført av sertifisert konsulentfirma som godtgjør tilstrekkelig geoteknisk sikkerhet for planlagte tiltak. 
 
Detaljregulering 
Detaljregulering etter pbl. § 12-3 brukes for å følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i 
kommuneplanens arealdel eller områderegulering. Kommunestyret skal påse at detaljregulering 
utarbeides for de områder eller tiltak som er bestemt i kommuneplanens arealdel, og der det ellers er 
behov for å sikre forsvarlig planavklaring og plangjennomføring. Kommunestyret kan også i 
forbindelse med vedtak av kommunal planstrategi vurdere kommunens planbehov, innbefattet 
behovet for kommunal detaljregulering 
 
Formål og virkemidler er i det vesentlige like for detaljregulering og områderegulering. 
Detaljregulering er en plan for bruk og vern av mindre områder, og for utforming, bruk og vern av 
bygninger, uterom og anlegg. Detaljregulering er planformen for gjennomføring av 
utbyggingsprosjekter og tiltak, vernetiltak og sikring av ulike typer verdier. Den erstatter tidligere 
detaljert reguleringsplan og bebyggelsesplan. 

Vurdering 
Planforslaget er i stor grad i samsvar med overordnete planer. Ett unntak er plassering av 
skytebane. Denne er flyttet sammenliknet med plasseringen som var foreslått i kommuneplanens 
arealdel. Dette er gjort av skiskytterfaglige årsaker. 
 
Planområdets midtre- og østlige del vil få et langt mer idrettspreg enn hva det har i dag. 
Planområdet er ikke uten preg av idrettsanlegg i dag med Skihuset, brede tilpassede, ryddete 
løyper og reklametavler. Likevel er det hovedsakelig i tilknytning til planområdets 
nedre/østligste del hvor idrettspreget er av en viss vesentlighet i dag. Saga skiidretts- og 
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friluftslivsområde er i dag først og fremst et utgangsområde for friluftslivsutøvere på sommeren, 
i tillegg til at mosjonister og skolene benytter løypene til løping i sine kroppsøvingsfag.  
Planforslaget legger opp til en vesentlig utvidelse av områdets idrettspreg. Internasjonale- og 
nasjonale standarder for rulleskiløyper krever en utforming som ikke er helt forenlig med 
eksisterende løyper. 
 
Området har i lang tid vært hovedarenaen for kommunens vinteridrettstilbud. Planforslaget 
legger opp til å utvide dette tilbudet til å bli et helårstilbud. På vinteren vil området fortsette å 
inneholde de samme kvalitetene, med skog og brede skiløyper. Det lavereliggende området er 
foreslått å få tilført strafferunde og plass for ny standplass. Dette vil medføre at stadionområde 
får et mer profesjonelt idrettspreg, men allerede i dag er det idrettspreget som dominerer i de 
lavereliggende området i Saga. 
 
Friluftslivet vil i Saga vil bli påvirket av planforslaget med positive og negative konsekvenser til 
følge. Slik som vintersesongens skiløyper vil også foreslåtte helårsløyper/rulleskiløyper være 
utilgjengelig for allmennheten under arrangerte renn. Utover dette vil ikke rulleskiløypene 
formelt legge beslag på allmenhetens tilgang til å utøve friluftslivsaktiviteter i Saga. 
Rulleskiløypene vil likevel kunne ha en avskrekkende effekt på turgåere da de legger opp til 
relativt høy hastighet blant rulleskiløpere.  
 
Asfalterte rulleskiløyper vil på den annen side legge til rette for økt aktivitet blant 
bevegelseshemmede i regionen, da løypene også vil være åpne for disse. Sett opp mot dagens 
bruk av området vil ikke område bli brukt mindre som følge av planforslaget, da området i liten 
grad brukes på sommeren i dag. 
 
Det vil også kunne legges mer til rette for nærfriluftslivet innenfor planområdet gjennom 
oppføring av gapahuker, benker, bålplasser og skilting. Gjennom skilting vil en også kunne gjøre 
det enklere også for ukjente å komme seg på turer som også går videre ut av planområdet. 
 
Planområdet omfatter et statlig sikret friluftslivsområde, og planforslaget legger opp til at 
området får en mer idrettspreget karakter ved at skisesongen utvides til et helårlig tilbud. Den 
allmenne tilgangen til løypenettet vil ikke endres vesentlig fra dagens situasjon, og det vil bare 
være begrensninger i tilgangen under arrangerte renn, akkurat som i dag. Det statlig sikra 
friluftsområdet forvaltes gjennom Forvaltningsplan for Saga statlig sikrede friluftsområde. 
 
Ingen kjente kulturminner vil påvirkes negativt av planforslaget. Kulturminne som er funnet 
under befaring ivaretas i planen med eget formål. 
 
Det er avdekket noen interessemotsetninger i planprosessen. Det ene er etableringen av 
rulleskiløyper innenfor et statlig sikra friluftsområde. Det andre er hensynet til naboene og 
støyproblematikken de opplever. 
 
Planområdet overlapper i stor grad med det statlige sikrede friluftslivsområdet i Saga. Nordreisa 
kommune har feilaktig vært av den forståelse at det har foreligget en enighet med øvrige 
myndigheter om at planforslaget og dens formål har vært forenlig med den statlige sikringen. 
Miljødirektoratet har påpekt at planforslaget og formålet bak den statlige sikringen ikke er 
forenlig. Det er imidlertid kommet til en enighet mellom kommunen og Miljødirektoratet om at 
dersom kommunen kan får til en turvei som ikke krysser rulleskiløypene og som sikres ved enten 
kjøp av arealet eller ved en evigvarende avtale om sikring av denne traséen, så kan etablering av 
rulleskiløyper innenfor det statlig sikra arealet godtas. 
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Det er også interessemotsetninger mellom planområdets bruk til idrett, da spesielt igjennom 
støyproblematikk fra skytebane og øvrig bruk, og planområdets naboer. Planområdet har over 
lang tid vært brukt til idrettsformål, og over årene har skiidretten gått fra å være en ren 
vinteraktivitet til å bli en helårsidrett. Gjennom reguleringsplanforslaget er det vil idrettsanlegget 
bli mer profesjonelt enn i dag, og det vil legge bedre til rette for flere brukergrupper. Men 
selvfølgelig, økt bruk vil gi økt støy fra aktiviteten for planområdets naboer.  
 
Slik vi ser det har Saga som et idrettsområde kommet for å bli, men samtidig må vi gjøre tiltak 
for å senke belastningen for naboene. Slik vi vurderer saken vil en kombinasjon av 
støyskjerming, reguleringsbestemmelser som sier noe om skytetider og bruk av høyttaler anlegg, 
sammen med skytebaneinstruks og en driftsplan for anlegget. God informasjonsflyt mellom 
idrettslaget og naboer vil også være viktig. Da tenker vi på informasjon om når det vil være 
konkurranser og andre større arrangementer på anlegget, og at denne informasjonen bør sendes ut 
så raskt terminlista for kommende sesong er satt, sammen med opplysninger om faste 
treningstider. Dette mener vi vil kunne gi en akseptabel og forutsigbar hverdag også for naboene.  
 
Det vil også være viktig med god informasjonsflyt om skytebaneinstruks, driftsplan og 
treningstider internt i idrettslaget slik at blant annet skyting utenom fastsatte tidspunkter unngås. 
 
Oppsummering 
Planforslaget for detaljregulering av Saga ski- og skiskytteranlegg ansees for å gi en planmessig 
god løsning som i hovedsak er i tråd med kommuneplanens arealdel. det største avviket er 
plasseringen av skytebanen.  
 
Planforslaget vil være av samfunnsnytte ved å gi et helårstilbud til skiidretten i regionen, 
samtidig som det vil gi et bedre tilbud for bevegelseshemmede og alle andre som ønsker å 
benytte anlegget sommer som vinter. Vi mener at et oppgradert anlegg også vil kunne være 
positivt for folkehelsa i kommunen dersom det gjennom bedre tilrettelegging gjør det mer 
attraktivt å bruke anlegget hele året til trening, trim og som et utgangspunkt for friluftsliv. 
 
Etter helhetlig vurdering anbefaler derfor administrasjonen at planforslaget legges ut til høring 
og offentlig ettersyn. 


