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Reguleringsplan veg og parkering Rohkunborri nasjonalpark  

 

 
Innstilling: 
::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA &&& 
Plan- teknisk utvalg tilrår Kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
  
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Kommunestyret ” Detaljregulering for 
Adkomstvei Rohkunborri NP”, datert 8.2.2013, med bestemmelser og beskrivelse.  
::: &&& Sett inn innstillingen over IKKE RØR LINJA &&& 
 
... &&& Sett inn saksutredningen under IKKE RØR LINJA &&& 

Vedlegg: 
Ingen  
 

Andre dokumenter (ikke vedlagt – ligger på kommunens hjemmeside under Kart og              

                                 planer/Kunngjøringer):  
Plankart 1:4000, datert 8.2.2013 (se PTU møte 27.2.13) 
Reguleringsbestemmelser, datert 8.2.2013 (se PTU møte 27.2.13) 
Planbeskrivelse, datert 8.2.2013(revidert 12.4.2013) 
Innspill offentlig ettersyn 
 

Kort sammendrag av saken: 
Hensikten med reguleringsarbeidet er å bedre adkomstmulighetene til Rohkunborri nasjonalpark. 
Dette innebærer opprusting/utbedring av 3 km eksisterende traktorvei samt etablering av 
parkering ved veis ende, slik at parkering på privat grunn ved Sørmo opphører.  
 

Saksopplysninger: 
Se plandokumenter på hjemmesiden.   
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen. Veien får status som kommunal vei, men det økonomiske ansvaret for opparbeiding og 
vedlikehold ligger til Rohkunborri nasjonalpark.  
 

Vurdering: 
Det har ikke fremkommet uttalelser til hinder for planen i forbindelse med offentlig ettersyn.  
 
Kommentar til noen av merknadene: 
Jan Sørmo: 
Veien er planlagt som skissert fra grunneier. 
 
Fylkesmannen i Troms:  



Vurdering etter naturmangfoldloven er gjennomført og innarbeidet som vedlegg til 
planbeskrivelsen. 
NVE: 
Så langt er det kjent tre steder hvor veien må flyttes noe fra eksisterende traktorvei(justeringen vil 
ligge godt innenfor regulert formål). For to av stedene vil veien trekkes lenger vekk fra vassdraget, 
mens for siste sted vil veien komme noe nærmere elven. Her er imidlertid avstanden til elven så 
stor, ca 170 m, slik at vassdraget ikke blir berørt. 
   

Rådmannens innstilling: 
Plan- teknisk utvalg tilrår Kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
  
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Kommunestyret ” Detaljregulering for 
Adkomstvei RohkunborriNP”, datert 8.2.2013, med bestemmelser og beskrivelse.  
 
 
Bardu kommune, den 22.05.13 
 
 
Hege Walør Fagertun    Per Åke Heimdal 
rådmann      enhetsleder tekniske tjenester 
... &&& Sett inn saksutredningen over IKKE RØR LINJA &&& 


