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1 INNLEDNING 

 

1.1  METODIKK 

 

I PBL § 4-2 «Planbeskrivelse og konsekvensutredning», stilles det krav om KU for behand-

lingen av kommuneplanens arealdel. Det vises også KU-forskriften. Dette er en KU overord-

net nivå, knyttet til lokalisering og arealformål. Beskrivelse tar utgangspunkt i dagens situa-

sjon for det aktuelle området og tilgrensende områder som vil kunne berøres av aktivitet som 

følge av ny arealbruk. Mere detaljerte forhold og detaljtilpasning av utbygging skal avklares 

ved senere detaljregulering. Det er kun der tiltak kan iverksettes ut fra detaljeringsgraden i 

arealplanen, at mere detaljert KU må tas nå.  

 

Trinn Konsekvensvurdering 

1 Avgrensning av plan- og influensområde. Beskrivelse av dagens situasjon for det aktuel-
le området, og for tilgrensende områder som vil kunne berøres av nye formål. 

2 Områdets verdi vurderes på bakgrunn av innsamlet data og inndelingen i delområder. 
Det bør alltid gå tydelig frem av materialet hvordan verdivurderingen er foretatt. 

3 Omfanget av det som planlegges å skje i området vurderes i forhold til 0-alternativet, 
som tilsvarer sannsynlig utvikling av området uten nytt formål.  

4 Konsekvensene av den foreslåtte nye formålet frem ved å sammenstille vurderingene av 
områdets verdi med nytt formåls omfang. 

5 Samlet vurdering av konsekvens for et gitt plan- og influensområde baseres på resulta-
tene av vurdering av konsekvens for de enkelte tema supplert med forhold som faglig 
skjønn, lokalkunnskap og eventuelle andre spesielle forhold. 

Det skal redegjøres for verdivurdering, virkninger/konsekvenser og datagrunnlag. Verdivur-

deringen tar utgangspunkt i hvilken verdi området har i dag. Konsekvenser ved det enkelte 

utbyggingsområde vurderes i forhold til de ulike utredningstema som angis, og hvilken på-

virkning nytt formål vurderes å få for ny/endret bruk av arealformålet. Dette innebærer at der-

som et nytt formål etableres i et nytt område, og dette medfører negative konsekvenser for 

friluftsliv, støy, naturmangfold, kulturminner etc., – gis det en negativ konsekvens i skalaen. 

Dersom formålet er kun en utvidelse av dagens formål, eller en positiv utvikling, vil det ek-

sempelvis ikke få nye konsekvenser, og på skala settes dette til 0, eller det kan gi en positiv 

konsekvens. 

 
 Skala verdi: 

 I – Liten verdi 
 II – Middels verdi 
 III – Stor verdi 

 Skala virkninger/konsekvenser 
 -1 = små negative virkninger/konsekvenser 
 -2 = middels negative virkninger/konsekvenser 
 -3 = store negative virkninger/konsekvenser 
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  0 = ingen konsekvenser 
  1 = små positive virkninger/konsekvenser 
  2 = middels positive virkninger/konsekvenser 
  3 = store positive virkninger/konsekvenser 

 Skala datagrunnlag 
 A: Godt 
 B: Middels godt 
 C: Dårlig 
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1.2  NÆRMERE OM UTBYGGINGSOMRÅDENE 

ID NYE OMRÅDE / FORMÅL AREAL 
KU 
J/N 

Næringsområder 

N1 TS-hallen,(Elvegården) Elverumskrysset 30  J 

N2 Forsethmoen 33  N 

Bebyggelse og anlegg 

Kirkemoskogen (Fremtidstunet) 297  N 

Boligområder 

B1 Brandsegg 21 J 

B2 Elverum 33  J 

B3 Kirkemo 4 137  J 

LNFR m/spredt boligbygging 

SB1 Heimdal 113  J 

SB2 Utby 55  J 

SB3 Storbekkveien 147  J 

SB4 Steily 42  J 

SB5 Nordhusvegen 112  J 

SB6 Bardujord 81  J 

SB7 Brubakken 43  J 

SB8 Bones 41  J 

Råstoffutvinning 

R1 Furumoen, Sørdalen 232  J 

R2 
Leirtaket (videreført fra kommunedelplan Inn-

set-Altevatn) 40  N 

R3 Rotvoll 25  J 

R4 Bergsletta 109  J 

R5 Steiland 29  J 

R6 
Austre Kroken (eksisterende skal lukkes 

2019) 20  N 

Idrettsanlegg 

I1 Steilia alpinanlegg 467  N 

I2 NMK-Bardubanen (motorcross) 72  N 

Fritidsbebyggelse 

F1 Granneset 2 61  J 

LNFR m/spredt fritidsbebyggelse 

SF1 Hammersletta 174  J 

SF2 Sundlisetra 571  J 

SF3 Seterområde A 121  J 

SF4 Seterområde B 385  J 

SF5 Seterområde C 133  J 

SF6 Fossmo setra 44  J 

SF7 Alen 696  J 

SF8 og 9 Krogstadskaret nord og sør 134+111  J 

SF10 Langvasslia 102  J 

Gravlunder 
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GL1 Sponga kirkegård 33,1  N 

GL2 Gamle Lund krikegård 0,6  N 

GL3 Nye Lund kirkegård 6,9  N 

GL4 Innset kirkegård 0,3  N 

GL5 Sørdalen kirkegård 3,3  N 

GL6 Skoelvli kirkegård 2,6  N 

LNFR m/spredt næringsbebyggelse 

SN1 Leina 1 (Paradisbukta) 3,4  J 

SN2 Leina 2 2,3  J 

SN3 Storbukta Altevann 2  N 

Fritids- og turistformål 

FT1 Fosseng camping 8  N 

FT2 Solbakken camping 9  N 

LNFR gjeterhytter tilknyttet reindrift 

 LNFR_1 Lairevaggi i Salvasskardet 514  N 

 LNFR_2 Cuavzajeaggi i Saarivuoma 530  N 

1.2.1 BEGRUNNELSE FOR UTELATT KU 

Følgende områder er ikke konsekvensutredet:  

DELOMRÅDE BEGRUNNELSE 

Fremtidstunet/Kirkemoskogen Områderegulering for Fremtidstunet tar inn over seg den 
delen av Setermoen sentrum som ikke har oppdatert 
planverk, men det er en bekreftelse av de arealene som 
er der i dag. Planområdet har et samlet areal på ca. 1098 
daa. Planen omfatter Setermoen barneskole og ung-
domsskole, Barduhallen og idrettsbaner, i tillegg til et 
næringsområde og skogområde i nord, og boligområder i 
sør. Plangrensen utvides etter innspill fra Statens vegve-
sen for å inkludere hele E6 med gang- og sykkelveger. 
Dette for å sikre en helhetlig planlegging av vegtraseen, 
og for å sikre trafikksikkerhet og å kunne etablere gode 
kryssløsninger. 

Steilia alpinanlegg Alpinanlegget ble etablert i 1974, det ligger på privat 
grunn, men festes  av Bardu kommune. I utkast til områ-
deplan for Setermoen i 1991 ligger det forslag om at 
arealet defineres som alpinanlegg. Planen ble ikke ved-
tatt, men arealplanen stadfester etablert bruk – Alpinan-
legg.   

NMK-Bardubanen (Motorcross) Baneanlegget ble etablert i 1989, og består i dag av bane 
for bilcross, rallycross nasjonal, knattecross, crosskcart, 
gocart og snøscooter. På samme måte som alpinanleg-
get lå det utkast til områdeplan for Setermoen i 1991 
ligger det forslag om at areaet defineres som motors-
portanlegg. Arealplanen stadfester etablert bruk – Motor-
sportsanlegg.   

Boligområder Eksisterende matrikkelførte boligeiendommer er kartfes-
tet som eksisterende boligformål og stadfester etablert 
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bruk. 

Fritidsområder Eksisterende matrikkelførte fritidseiendommer er kartfes-
tet som eksisterende fritidsformål og stadfester etablert 
bruk. 

Offentlig eller privat tjeneste-
yting 

Eksiterende områder for offentlig eller privat tjenesteyting 
som skole, barnehager, kapell, forsamlingslokale mm er 
kartfestet som eskisterende formål og stadfester etablert 
bruk. 

LNFR med spredt bolig-, fritids- 
og/eller næringsområder 

Eksisterende matrikkelførte boligeiendommer, fritidsei-
endommer og næringseiendommer som ligger i typisk 
LNFR-områder er kartfestet som delområder for LNFR 
m/spredt bolig- eller fritidsbebyggelse eller næringsbe-
byggelse. Noen områder med blandet bruk, som for ek-
sempel Nordli og Innset, er områder satt av for LNFR 
m/spredt bolig, fritids- og næringsbebyggelse. Storbukta 
Altevatn har en lavvo med enkle fasiliteter knytett til næ-
ringsvirksomhet. Arealplanen stadfester eksisterende 
bruk. 

Grav- og urnelunder Eksisterende områder er kartfestet. 

LNFR gjeterhytter reindrift Eksisterende godkjente gjeterhytter hvor arealplanen 
stadfester eksisterende bruk, er kartfestet.  Dette gjelder 
IKKE ulovlig oppsatte gjeterhytter med rivingspålegg.  

Råstoffutvinning Eksisterende grus/masseuttak som ikke skal utvides, 
kartfestes. Leirtaket på Altevatn, brukes av Statkraft. 
Austre Kroken, tidligere beredskapsuttak for NVE, 
skal lukkes innen 2019. 

1.3 UTREDNINGSTEMA 

De ulike utbyggingsområdene vurderes opp mot et gitt sett med utredningstemaer (vist ne-
denfor). Utbyggingsområdene har imidlertid ulik samfunnsmessig betydning for kommunen 
og påvirker kommunens avvening/konklusjon om ønsket bygging eller ikke.  

1.3.1 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 

PBL § 4-3 tilsier at planmyndighetene skal påse at ROS-analyse gjennomføres for planom-

rådet. Analysen skal vise de risiko og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er 

egnet for utbyggingsformål, og skal omfatte:  

 Identifisering av ulike samfunnsikkerhetstema som kan påvirke planforslaget

 Utredning av tema med henvisning til kartgrunnlag, bestemmelser og retningslinjer

 Vurdere om det enkelte tema skal identifiseres med hensynsone

 Vurdere behov for krav om senere detaljkartlegging før reguleringsplaner/ område-

planer

Det er utarbeidet helhetlig ROS for Bardu kommune, vedtatt av kommunestyret juni 2015. 
Det henvises til dette i tabell/beskrivelse av utbyggingsområdene der dette er relevant.  
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1.3.2 MILJØ 

Støy. Miljødepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) 
skal legges til grunn for planlegging og byggesaksbehandling i kommunen.  

Tabell viser kriterier for soneinndeling. 

 Rød sone: Område som ikke er egnet for støyfølsomt bruksformål (hytter og bolighus)

 Gul sone: Område hvor bruksformål (bebyggelse) kan oppføres dersom avbøtende
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

Landskap. Her vurderes spesielle landskapsverdier i forhold til utbygging (hvordan vil ut-
byggingen påvirke bebygd landskap og naturlandskapet).  

Vern. Her vurderes det hvorvidt utbyggingsområdet kommer i konflikt med områder som er 
vernet. Det er ikke foreslått tiltak i vernede områder, men tiltakets nærhet kan påvirke ver-
neområdet.  

Naturmangfold. Her vurderes hvorvidt foreslåtte tiltak kommer i konflikt med naturmang-
foldloven. Tiltakene er vurdert i henhold til NML §§ 8-12 med bakgrunn i tilgjengelig kunn-
skap i databasene www.naturbase.no , www.rovbase.no og www.artsdatabanken.no, be-
nyttet.  

Bardu kommune har et godt kunnskapsgrunnlag gjennom NINA-rapport 58 «Biologisk mang-

fold i Bardu kommune.» Gjennom Statskog sin «Friluftsplan for Altevassområdet» er det 

også gjort vurderinger i forhold til biologisk mangfold.  

Kulturminner og kulturmiljø. Her vurderes hvorvidt utbyggingsforslaget påvirker kjente kul-
turminner og/eller kulturmiljøer. Riksantikvarens database www.askeskeladden.no. er benyt-
tet, samt annen kjent kunnskap.  

http://www.naturbase.no/
http://www.rovbase.no/
http://www.artsdatabanken.no/
http://www.askeskeladden.no/
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Friluftsliv. Under dette temaet er det vurdert hvilke konsekvenser utbygging/tiltak har for 
allment friluftsliv/rekreasjon og tilgjengelighet til disse områdene. Troms fylkeskommune og 
Bardu kommune har i 2013/2014 foretatt en kartlegging av friluftsområder i kommunen. 
Områdene er verdifastsatt fra 1 – 5 (Fra liten verdi til stor verdi) Kartleggingen bygger på 
Miljødirektoratets veileder M98-2013 «Kartlegging av friluftslivsområder.» 

1.3.3 NATURRESSURSER 

Landbruk. Her vurderes om utbyggingstiltaket bidrar til nedbygging av dyrka mark, beite-
områder eller skogmark eller blir til hindring for landbruket. Vurderingene støtter seg på 
kommunal landbruksmessig kompetanse, vegetasjonskartlegging og 
www.skogoglandskap.no. / www.kilden.no  

Reindrift. I vurderingen av reindriftens interesser danner tilgjengelige temakart hoved-
grunnlaget for vurderingene. Temakartene for Altevannsområdet er ikke oppdatert, og det 
tas forbehold om at svenske reindriftskart for området ikke nødvendigvis aksepteres av 
norske myndigheter. De svenske samebyene har vært invitert til alle arbeidsverksteder, 
folkemøter, skriftlige hørings-/ og innspillsrunder. Kun Saarivuoma har deltatt på planforum 
Troms. Temakartene som i hovedsak er benyttet er www.tromsatlas.no og www.kilden.no.  

Råstoffutvinning. På arealplanen er større massetak med planer om utvidelse/ nyregule-
ring inntegnet som byggeområde råstoffutvinning med krav om reguleringsplan. Eksiste-
rende massetak med godkjent reguleringsplan er markert med videreføring av regulerings-
plan. Mindre uttak til bruk på egen eiendom er ikke registrert på plankartet.  

1.3.4 SAMFUNN 

Dette temaet kan i begrenset grad knyttes til arealbruk innefor noen utbyggingsområder.  
Vurderingene er derfor av generell art, og relateres bl.a. til kommuneplanens samfunnsdel, 
samt overordnede føringer fra myndighetene. Det kan være temaer som næringsliv og sys-
selsetting, folkehelse, kommunal infrastruktur, barn- og unges oppvekstvilkår mv. Her vurde-
res om ønsket tiltak vil generere arbeidsplasser eller være til hinder for framtidig næringsut-
vikling.  

1.3.5 SKRED – LØSMASSER - RADON   

Det er ikke foretatt kvikkleirekartlegging i kommunen. For bygging under marin grense der 

kvikkleirefaren ikke er utredet, må det gjennomføres geoteknisk vurdering av kompetent fag-

folk og eventuell områdestabilisering må dokumenteres. 

 

Skred er vurdert i forhold til NVE/NGU kart. NVE sine kart er produsert teoretisk ut fra ter-

rengets helningsvinkel. Det finnes også kart fra NGI som er produsert ut fra synfaring med 

geologer. Forsvarets skredkart ligger i denne kategorien.   

www.skrednett.no må kontrolleres ved detaljregulering eller søknad om tiltak i området. I 

ROS-analysen for kommunen er Høyden og Blomlia beskrevet som områder utsatt for ras.  

Flomfare og erosjon. Uten kystlinje er Bardu kommune skånet for utfordringer rundt hav-

stigning, men årsnedbøren kan stige opp mot 10-15 prosent i de nedre (Nord/ Nordvestlige) 

delene av kommunen. Dette kan medføre større fare for flom, spesielt i sideelver/større bek-

ker.  Bardu har lite sikre data på flomfare. Nye flomkart konstruert, ikke justert opp mot regu-

leringa av Altevann, Barduvassdraget er regulert, men har en del midre og bratte vassdrag 

og flombekker som raskt påvirkes av nedbør og temperatursvingninger. Det er avsatt bygge-

grense mot elv som både ivaretar sikkerhet ved flom og verneverdier knyttet til vassdragene. 

http://www.skogoglandskap.no/
http://www.kilden.no/
http://www.tromsatlas.no/
http://www.kilden.no/
http://www.skrednett.no/
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I tillegg til disse bestemmelsene skal det etableres kantsoner langs bredden av vann/ vass-

drag. Slike kantsoner er beskyttet, jf Vannressursloven § 11 og Vannforskriften. Det skal lig-

ge et vegetasjonsbelte på 10 m som motvirker avrenning. Hogst- og skogskjøtsel innenfor 30 

m fra vannkanten skal avklares med kommunen.  

Byggegrunn. Her vurderes hvorvidt byggegrunnen har utfordringer. NGUs løsmassekart 
ligger til grunn for vurderingen. http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-
2382200:5878500:3412800:8513500.   

 
Radon er vurdert i forhold til NGU/Statens strålevern sine aktsomshetskart benyttet. I områ-

der markert med «høy aktsomhet», er det beregnet at minst 20 % av boligene har radonkon-

sentrasjoner over øvre anbefalte grenseverdi på 200 Bq/m3 i første etasje. I områder med 

høy eller særlig høy aktsomhet bør kommunen undersøke om det er behov for å følge opp 

radonproblematikken i henhold til plan og bygningsloven og folkehelseloven med forskrifter. I 

kommunens ROS-analyse er det derfor anbefalt at det stilles krav til utbygger om å kartlegge 

radonfare gjennom måling. Det settes krav om at dette skal dokumenteres ved søknad om 

byggetillatelse der aksomhetsomhetsgraden er høy/særlig høy.  

 

1.3.6 TILTAKSHAVERS KOSTNADER 

Utarbeidelse av reguleringsplan, samt forebyggende og avbøtende tiltak med tanke på å 

redusere negative virkninger en utbygging kan ha på et området, vil utredes nærmere ved 

senere detaljplanlegging av arealene. Kostander er tiltakshavers ansvar, jmf. plan- og byg-

ningsloven. Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 

11, samt bruk av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er også ut-

byggers ansvar.   

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
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2 KONSEKVENSUTREDNING FOR NYE FORMÅL/UTVIDELSE 

2.1  BOLIGBEBYGGELSE BRANDSEGG – B1                                                                  

 

Beskrivelse:  

Eksisterende 420 kV høyspentlinje går i dag over området, men flyttes i forbindelse med ny trasé 

Ofoten-Balsfjord. Foreslått område er 21 daa 

Dagens formål: LNFR.  

Foreslått formål: Boligbebyggelse, 4 nye tomter. 

Tema V
e

rd
i 

K
o

n
s
-

k
v
e

n
s
 

D
a

ta
 

g
ru

n
n
-

la
g
 

Forklaring (Datagrunnlag, usikkerheter, vurdering etc.) 

Støy III 0 

 

B Ligger i et rolig og stille område uten spesiell støypåvirkning. 

Boligutbygging vil ikke påvirke dette.  

Reindrift I 0 A Data fra TromsAtlas og Kilden. Vil ikke påvirke reindrift. 

Flyttlei går på motsatt side av Sundhaugen, 900 m fra area-

let.  

Landbruk/ 

skog 

II -1 A Data fra TromsAtlas og Kilden. Ligger ikke i kjerneområde. 

Skravert helhetlig areal berører noe dyrket mark, som ikke 

benyttes i dag, men selve tomteområdet berører ikke dyrket 

mark. Dette består av furuskog med lav/middels bonitet. 

Arealet vil være konsentrert slik at det ikke kan drives land-

bruk mellom boenhet. Landbrukskontoret har uttalt at arealet 

er dyrkbart, men at det er lite behov for nydyrking i området.  

Naturmang-

fold 

I 0 A Kunnskapsgrunnlaget ihht Naturmangfoldlovens § 8 anses 

som godt, og det er ingen registreringer i Miljøstatus.no.  

Avstand i luftlinje til Barduelva som har egen forvaltnings-

plan er ca. 200 m.  

Kulturmin-

ner og kul-

turmiljø 

I 0 A Data fra Askeladden og kulturminnesøk. Registrert ikke fre-

det rydningsrøys ca 250 m fra arealet, blir ikke påvirket.  

 

Friluftsliv I +1 A Kartlegging og verdisetting av friluftsområder Bardu kom-

mune/ Troms fylkeskommune 2013. Ligger utenfor kartlagt 

friluftsområde og nært til Barduelva og Istindan friluftslivs-

Kartet viser områ-

de på gnr. 9 bnr 2 

Brandsegg og fly-

foto over samme 

område    
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områder. 

Infrastruktur III 0 A Vegadkomst via eksisterende privat veg. Denne vil benytte 

eksisterende avkjørsel til kommunal veg (Brandseggveien) 

som har utkjørsel i Beredskapsveien (FV 87) v/ Brandmo-

brua. Brandseggveien er kommunal vei m/veilys, Bered-

skapsveien er fylkesvei med planlagt utbygging av gang/ 

sykkelvei, noe som kan redusere bilbruk. Barn vil kunne gå/ 

sykle til skole.  Offentlig vann ca. 180 m fra arealet, men 

ikke off. avløp. Privat septikløsning. Ved Elverumskrysset 

(E6) er det 2-veis busslomme for skolebuss og regionale 

bussruter, samt gang/sykkelvei helt til Andslimoen. Avfalls-

containere fra renovasjonen v/Elverumskrysset. 

Samfunn III -1 A Samfunnsplanen prioriterer spedt boligbygging/levende 

bygder. I Brandseggrenda er det i dag 14 boliger, mange 

nye bosettinger. Området på eiendommen har 4 boliger i 

dag. Området ligger ca 3 km fra Brandegga som er et regu-

lert kommunalt boligfelt med flere ledige tomter. Isolert sett 

er det negativt at det ikke bygges i et allerede opparbeidet 

grendefelt med infrastruktur på Brandegga. Ca 1 km til Ned-

re Bardu skole, barnehage og fotballbane. Ungdomsskole 

på Setermoen, etablert skolebuss. Gode oppvekstvilkår for 

barn- og unge.  Ca. 5 km til Heggelia med handels- og ser-

vicetilbud. Ca. 20 km til kommunesenter Setermoen.  

Risiko Sårbarhet Kommentar  

a) Skredfa-

re  

Liten Flatt område, ingen skredfare. Ligger utenfor sone, jmf. 

ROS-analyse og skredkart. 

b) Flom  Liten Det finnes ingen data på dette, og det anses uaktuelt, area-

let ligger på en høyde. Data fra www.nve.no 

c) Bygge-

grunn 

Liten Grunnen består av jorddekt fastmark på breelvavsetninger.  

Området ligger under marin grense, . Området ligger under 

marin grense, og det kan være noe marin påvirkning. Bør 

utredes ved byggesak 

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-

2382200:5878500:3412800:8513500  

d) Radon Liten NGUs radonkart viser moderat til lav aktsomhetsgrad. 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer: Positivt, men samfunnsmessig svakt negativt si-

den kommunen har bekostet infrastruktur i Brandegga boligfelt som er regulert for 26 boliger, bare 

3 er bygd. Kan imidlertid hindre ytterligere enkeltfradelinger.   

Konklusjon: Arealet settes av til boligformål for inntil 4 nye tomter med hjemmel i PBL § 11-7 nr. 

1, med bestemmelser etter 11-10 nr. 1. Jordloven gjelder inntil fradeling godkjennes i hht § 26-1. 

 

 

 

 

http://www.nve.no/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
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2.2  BOLIGBEBYGGELSE ELVERUM – B2 

                

 
Beskrivelse:  

Areal 33 daa, inkludert eksisterende bebyggelse. For å oppnå veglovens § 29 om 50 meters 

byggegrense fra fylkesveg, er arealet trukket mot sør og utvidet. Området berører ikke dyrket jord 

og ligger ikke i kjerneområde landbruk. 

 

Dagens formål: LNRF 

Foreslått formål: Boligbebyggelse 4 nye tomter.  

Tema V
e

rd
i 

K
o
n
s
e
-

s
e
-

k
v
e

n
s
 

D
a

ta
 

g
ru

n
n
-

la
g
 

Forklaring (Datagrunnlag, usikkerheter, vurdering etc.) 

Støy II -1 

 

B Ligger i et rolig område nært eksisterende bebyggelse. Blir 

liggende i gul støysone. Arealet ligger ca 120 m fra Elvegår-

den (Tidligere HIMN) som foreslås til næringsformål, samt 

50 m fra Beredskapsveien (FV 87) som har noe trafikk.  

Reindrift I 0 A Data fra TromsAtlas og Kilden. Vil ikke påvirke reindrift, flytt-

lei går 1 km sør for området. 

Landbruk/ 

skog 

I 0 A Arealet er blandingsskog av middels bonitet. Ligger utenfor 

kjerneområde landbruk. Det kan ikke drives landbruk mel-

lom boenhetene. Landbrukskontoret uttaler at arealet ligger 

nært dyrka leiejord, men fortetting av boliger her gir ikke 

konsekvenser for landbruket.  

Naturmang-

fold 

I 0 A Kunnskapsgrunnlaget ihht Naturmangfoldlovens § 8 anses 

som godt, og det er ingen registreringer i Miljøstatus.no.  

Avstand i luftlinje til Barduelva som har egen forvaltnings-

plan er ca. 120 m. 

Kulturmin-

ner og kul-

turmiljø 

I 0 A Data fra Askeladden og kulturminnesøk, ingen registre-

ringer. 

Friluftsliv I +1 A Kartlegging og verdisetting av friluftsområder Bardu kom-

mune/ Troms fylkeskommune 2013. Ligger utenfor viktig 

friluftsområde, men også nært til Barduelva og Istindan fri-

luftslivsområder. 

Kartet viser område på gnr. 10 bnr 3 

Elverum.    
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Infrastruktur III 0 A Lett tilgang til E6, FV 87, gangveg. Adkomst via etablert 

privat veg, med felles utkjøring til FV. Beredskapsveien er 

fylkeskommunal veg m/veglys. Planlagt utbygging av 

gang/sykkelveg, noe som kan redusere bilbruk. Offentlig 

vann, strøm. Ikke avløp, må etableres septiktank. Avfalls-

containere fra renovasjonen v/Elverumskrysset.  

Samfunn III -1 B Samfunnsplanen prioriterer spedt boligbygging/levende 

bygder. Rundt Elverumskrysset er det i dag 12-13 boliger. 

Området ligger ca 2 km fra Brandegga som er et regulert 

kommunalt boligfelt med flere ledige tomter. Det er sam-

funnsmessig negativt at det ikke bygges i et allerede oppar-

beidet grendefelt med infrastruktur på Brandegga. Ca 200 m 

til Nedre Bardu skole, barnehage og fotballbane.  Gode 

oppvekstvilkår for barn- og unge, som vil kunne gå/sykle til 

skole. Ungdomsskole på Setermoen, etablert skolebuss. Ca. 

4 km til Heggelia med handels- og servicetilbud. Ca. 19 km 

til kommunesenter Setermoen. 

Risiko Sårbarhet Kommentar 

a) Skredfa-

re  

Liten 

 

Flatt område, ingen skredfare. Ligger utenfor sone, jmf. 

ROS-analyse og skredkart. 

b) Flom  Liten 

 

Det finnes ingen data på dette, og det anses uaktuelt. Bar-

duelva er regulert. Data fra www.nve.no 

c) Bygge-

grunn 

Liten 

 

Grunnen består av jordekt lag på elve- og bekkeavsetninger 

med sand og grusdominans. Området ligger under marin 

grense, og det kan være noe marin påvirkning. Bør utredes 

ved byggesak. http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-

2382200:5878500:3412800:8513500  

d) Radon Liten NGUs radonkart viser moderat til lav aktsomhetsgrad. 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer: Positivt, men samfunnsmessig svakt negativt si-

den kommunen har bekostet infrastruktur i Brandegga boligfelt som er regulert for 26 boliger, bare 

3 er bygd. Kan hindre ytterligere enkeltfradelinger.  

Konklusjon: Arealet ettes av til til boligformål med hjemmel i PBL § 11-7 nr. 1, med bestemmel-

ser etter 11-10 nr. 1. Jordloven gjelder inntil fradeling godkjennes i hht § 26-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nve.no/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
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2.3  BOLIGBEBYGGELSE KIRKEMO 4 – B3 

                            

Beskrivelse: Kommunedelplan for Setermoen sentrum fra 1991 ble ikke vedtatt, men kommunen 
har brukt forslaget som veiledende for sin planlegging i Setermoen sentrum. Bladt annet er områ-
det like sør; Kirkemo III, vedtatt med detaljregulering 22.6.2016. Både planen i sør og regulert 
område i nord , planident 1922025 Fageråsen III, er planlagt med adkomstveg inn til området. 
Arealplanen foreslår forlengelse av regulert gang- og sykkelveg langs Blåbærstien i nord som for-
lengelse fra Trolldalsveien. Dette bør også være prioritert adkomstveg til området. Areal: 137 daa. 

Tema V
e

rd
i 

K
o
n
s
e
-

s
e
-

k
v
e

n
s
 

D
a

ta
 

g
ru

n
n
-

la
g
 

Forklaring (Datagrunnlag, usikkerheter, vurdering etc.) 

Støy II 0 

 

B Området er ikke utsatt for støybelastning fra biltrafikk/E6. 

Store deler av Setermoen og inkludert dette området er i 

noen grad utsatt for støy fra Forsvarets virksomhe-

ter/aktivteter i begrensede tidsrom. I forbindelse med søk-

nad om utslipp i 2012 ble det utarebidet delrapport som om-

handler støy. Samlet og i forhold til aktivitetsgrunnlaget/type 

ammunisjon og våpen viser støysonekart at planområde er i 

orange sone. (Kirkemo III) 

Reindrift I 0 A Data fra TromsAtlas og Kilden. Ligger i Hjerttind reinbeite-

distrikt, men er ikke definert som årstidsbeite for rein eller 

med øvre funksjoner for reindrifta. Vil ikke påvirke reindrifta.  

Landbruk/ 

skog 

I -1 A Ligger utenfor kjerneområde landbruk i Bardu kommune. 

Området består av skog med middels og lav bonitet til upro-

duktiv skog og noe myr. Om lag 50% av arealet er definert 

som dyrkbar; inklusiv myr. 

Naturmang-

fold 

I 0 A Det er ingen registrerte arter av nasjonal forvaltningsinteres-

se eller utvalgte naturtyper. Kunnskapsgrunnlaget ihht Na-

turmangfoldlovens § 8 anses som godt  og det er ikke av-

dekket forhold etter § 8-12 som tilsier at området ikke kan 

omdisponeres. Datagrunnlag fra Miljøstatus.no og Natur-

base.no. 

Området viser delområde Kirke-

mo IV fra forslag til kommunedel-

plan for Setermoen fra 1991.  
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Kulturmin-

ner og kul-

turmiljø 

II 0 A Data fra Askeladden og Tromsatlas. Ingen registreringte 

kultruminner eller SEFRAK-registrerte bygninger. 

Friluftsliv III +1 A Kartlegging og verdisetting av friluftsområder Bardu kom-

mune/ Troms fylkeskommune 2013. Ligger inntil kartkagt 

friluftsområde, Storlømyra – Langvassli nærturområde som 

er verdsatt som svært viktig. Skiløype med lys går parallelt 

med området i nordvest. 

Infrastruktur III +2 A Lett tilgang til skole og riksveg via Fageråsen til kryss E6 og 

busslomme for skole-/rutebuss. Kommunal veg med veg-

lys/lysatt kryss. Kommunalt vann, avløp og renovasjon.  

Ligger nært til idrettsanlegg og viktige fuksjoner i Setermoen 

sentrum. 

Samfunn III +2 A Samfunnsplanen har som strategi å legge til rette for og 

stimulere til bosetting både i sentrum og i distriktene og go-

de oppvekstvilkår for barn- og unge. Med Kirkemo III som 

nylig vedtatt reguleringsplan vil dette arealet ligge klart som 

reserve for styrking av setermoen sentrum, Avstand til skole 

Setermoen 1,5 km via Blåbærstien og Trolldalsveien i nord, 

til kommunesenter vil det for de fleste potensielle tomtene 

være under 1 km.  

Risiko Sårbarhet 

 

Kommentar 

a) Skredfa-

re  

Ingen Ligger utenfor areal vurdert som skredutsatt i ROS-analyse 

for Bardu kommune. Skredkart NGI viser at utløpsområde 

ligger utenfor arealet.  

b) Flom  Liten Stormyrbekken som går gjennom området i nord er utsatt for 

200-årsflom. Må hensyntas i detaljplanleggingen. Data fra 

www.nve.no.  

c) Bygge-

grunn 

Moderat Grunnen består av tykk morene og torv og myr. Område 

med torv og myr må utredes nærmere ved evt utbygging. 

Området ligger over marin grense. 

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-

2382200:5878500:3412800:8513500  

d) Radon Liten 

 

NGUs radonkart viser moderat til lav aktsomhetsgrad. 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer: Fortetting til boligformål vurderes som svært posi-

tivt. Det utnytter eksisterende teknisk og sosial infrastruktur og gir sykkel- og gangavstand både til 

skole,arbeidsplasser, sentrumsfunksjoner og til nærturområder og idrettsanlegg. 

Konklusjon: Arealet settes av til framtidig boligformål. Da dette er det siste gjenværende områ-

det med svært nær lokalisering til Setermoen sentrum og viktige samfunnsfunksjoner bør det sø-

kes en høyere utnyttingsgrad enn ordinær villabebyggelse. Myrområdet bør vurderes som grønt-

drag og vannfordrøyning. 

 

  

http://www.nve.no/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
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2.4  SPREDT BOLIGBEBYGGELSE LNFR HEIMDAL OG UTBY – SB1 og SB2 

  
Beskrivelse:  

Området Heimdal SB1, ca. 113 daa. Området har ikke barskog. Området har 10 husstander i  

dag, og en ubebygd tomt. Det foreslås inntil 4 nye tomter, til sammen 15.  

 

Området Utby, SB2 ca. 55 daa. 6 husstander i dag, det foreslås inntil 4 nye tomter, til sammen 

10.  

 

Til sammen vil disse to områdene ha 16 eksisterende bolighus + 1 allerede fradelt tomt. I tillegg  

kommer til sammen 8 nye tomter. Det er ikke aktuelt med tomter nærmere E6 enn veglovens § 29  

om 50 meters grense. 

 

Dagens formål: LNFR.  

Foreslått formål: LNFR spredt boligbebyggelse inntil 8 nye tomter.  

Tema 

V
e

rd
i 

K
o

n
s
e
-

k
v
e

n
s
 

D
a

ta
 

g
ru

n
n

la
g
 

Forklaring (Datagrunnlag, usikkerheter, vurdering etc.) 

Støy II 0 

 

B Ligger i et rolig område nært eksisterende bebyggelse.  

Områdene nærmest E6 ligger i gul sone. E6 vil gi noe støy  

dersom tomter trekkes ned not vegen, noe som bør unngås.  

Det ligger også et vegetasjonsbelte mot E6, og avstanden  

vil være over 50 meter, jmf. veglovens § 29 om bygggrense  

fra riksveg.  

Reindrift I 0 A Data fra TromsAtlas og Kilden. Vil ikke påvirke reindrift.  

Landbruk/ 

skog 

II -1 A Ligger utenfor kjerneområde landbruk i Bardu kommune. På  

Utby er det ingen drift, heller ikke leie. 3 mindre jorder på  

Sommervoll og Heimdal leies ut. Det er 10,5 da dyrket mark  

innenfor skravert område. Reelt forbruk av dyrket mark blir  

ikke mer enn ca 3,5 daa med 4 tomter og 3 da med 3 tomter 

Området Heimdalveien har ikke barskog. Området Utby  

har blandingsskog, 23 mål furuskog lav bonitet, men ikke  

noe dyrka mark av betydning pga senere fradeling og  

Gnr. 12/6, 12/7, 

13/16, 13/15, 13/8 og 

13/10. 
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nedlagt drift. Landbrukskontoret har foreslått justering av  

opprinnelig utkast til tomter, slik at en unngår omdisponering  

til boliger på gnr. 13 som i dag dyrkes, til fordel for boliger på  

gnr. 12.  

Naturmang-

fold 

I 0 A Kunnskapsgrunnlaget ihht Naturmangfoldlovens § 8 anses  

som godt, og det er ingen registreringer i Miljøstatus.no. 

Kulturmin-

ner og kul-

turmiljø 

II -1 A Data fra Askeladden og kulturminnesøk. På Utby gnr. 12  

bnr. 7 er det registrert et ikke fredet arkeologisk minne som 

er et bombenedslag fra 2. verdenskrig på 25 m2. Koordinat  

X:637597,789, Y: 7648894,699. Nedslaget må unngås å bli  

bebygget. 

Friluftsliv I +1 A Kartlegging og verdisetting av friluftsområder Bardu kom-

mune/ Troms fylkeskommune 2013. Ligger utenfor registrert 

område og nært friluftsområde Morskaret 

Infrastruktur III 0 A Lett tilgang til E6 gjennom nytt kanalisert kryss og busslom-

me for skole-/rutebuss. Kommunal veg med veglys/lysatt 

kryss. Det er også avfallscontainere fra renovasjonen tilknyt-

tet krysset.  

Samfunn III +2 B Samfunnsplanen prioriterer spedt boligbygging/levende 

bygder. Gode oppvekstvilkår for barn- og unge. Avstand til 

skole Setermoen 8 km, til kommunesenter 9 km.  

Risiko Sårbarhet 

 

Kommentar 

a) Skredfa-

re  

Liten Ligger utenfor areal vurdert som skredutsatt i ROS-analyse 

for Bardu kommune. Skredkart NGI viser at utløpsområde 

ligger utenfor arealet. 

 
b) Flom  Liten Uaktuelt. Barduelva er regulert. Data fra www.nve.no.  

c) Bygge-

grunn 

Liten Grunnen består av jorddekt fastmark på breelvavsetninger. 

Området ligger under marin grense, men det er karakterisert 

som areal med liten eller ingen marin påvirkning.  

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-

2382200:5878500:3412800:8513500  

d) Radon Liten 

 

NGUs radonkart viser moderat til lav aktsomhetsgrad. 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer: Positivt.  

Konklusjon: Arealet beholdes som LNFR m/spredt boligbygging for inntil 8 tomter med hjemmel i 

PBL § 11-7 nr. 5 b) jmf. 11-11 nr. 2. Jordloven gjelder inntil fradeling godkjennes i hht § 26-1. 

 

http://www.nve.no/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
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2.5 SPREDT BOLIGBEBYGGELSE LNFR STORBEKKVEIEN - SB3 

  
Beskrivelse:  

Området Storbekkveien ligger langs gamle E6, og det er området nedenfor vegen som er aktuelt 

på 147 daa. Strekningen er i dag bebygd med 20 boliger.  

Dagens formål: LNRF 

Foreslått formål: LNRF spredt boligbebyggelse inntil 4 nye tomter.  

Tema V
e

rd
i 

K
o
n
s
e
-

s
e
-

k
v
e

n
s
 

D
a

ta
 

g
ru

n
n
-

la
g
 

Forklaring (Datagrunnlag, usikkerheter, vurdering etc.) 

Støy II 0 

 

B Arealet ligger på nersiden av E6, de nærmeste husene kan 

ha noe støy fra trafikk, og ligge i gul sone.  

Reindrift I 0 A Data fra TromsAtlas og Kilden. Vil ikke påvirke reindrift.  

Land-

bruk/skog 

II 0 A Ligger utenfor kjerneområde. Spredte jordbruksarealer mel-

lom områdene som er egnet til tomter. Lauvskog av til dels 

høg bonitet.  

Naturmang-

fold 

I 0 A Kunnskapsgrunnlaget ihht Naturmangfoldlovens § 8 anses 

som godt, og det er ingen registreringer i Miljøstatus.no. 

Kulturmin-

ner og kul-

turmiljø 

I 0 A Data fra Askeladden og kulturminnesøk. Et ikke fredet 

krigsminne (skytestilling) i Storhaugen v/Høyden, men uak-

tuelt med tomt der. 

Friluftsliv I +1 A Data fra TromsAtlas, og kartlegging og verdisetting av fri-

luftsområder Bardu kommune/ Troms fylkeskommune 2013. 

Ligger utenfor registrert område og nært, men nært Bardu-

elva på ene siden, og Morskardet (reg. kat. C) opp mot Ala. . 

Infrastruktur III +1 A Storbekkveien er kommunal veg (gml. E6) Offentlig vann, 

avløp via septik, avfallscontainere i Bruhaugkrysset. Det er 

igangsatt arbeid ihht reguleringsplan med ny bru over 

Høytverrelv, gang- sykkelveg fra Moegga til Storbekkveien, 

breddeutvidelse og delvis omlegging av E6 øst for dagens 

trase. Sikker gang- sykkelveg fra Moegga til Storbekkveien 

og vegbredde tilpasset fremtidens krav, vil kunne redusere 

bilkjøring. Det legges videre til rette for bussholdeplass ved 

Bruhaugkrysset med langsgående busslommer.  

Kartet viser området 

som går over flere 

gnr./bnr., og er i 

lengde ca. 2 km.  
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Samfunn III +2 A Støtter opp under kommunens samfunnsplan om spedt bo-

ligbygging, samtidig som det er nært til sentrum. Gode opp-

vekstvilkår for barn- og unge. Skolebussrute til skolene på 

Setermoen, 3,5 km. fra lengst nord i området. Vil avlaste 

press på boligtomter Setermoen.  

Risiko Sårbarhet Kommentar 

a) Skredfa-

re  

Middels Beskrevet i ROS-analysen for kommunen. Området er kart-

lagt av NGI. På oversiden av Storbekkveien mot Ala er det 

uaktuelt med tomter. Dette ligger i utløpsområde for skred. 

Utløpsområdet krysser også vegen ved Utheim/ Nordeng. 

Ved Høyden går utløpsområdet lenger opp i lia.  

b) Flom  Liten Ligger over 200-års flomsone. Data fra www.nve.no 

c) Bygge-

grunn 

Liten Hele området består av jorddekt lag på breelvavsetninger 

fra fin sand til stein og blokk. Marin grense går gjennom om-

rådet på langs, men det er karakterisert som areal med liten 

eller ingen marin påvirkning.  

 http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-

2382200:5878500:3412800:8513500  

d) Radon Liten NGUs radonkart viser moderat til lav aktsomhetsgrad. 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer: Positivt. Viktig å se i sammenheng med regule-

ringsplan for Høytverrelv som legger opp til tryggere trafikkmiljø mellom Moegga – krysset Bru-

haug/Høyden.  

Konklusjon: Arealet beholdes som LNFR med spredt boligbygging for inntil 4 nye tomter med 

hjemmel i PBL § 11-7 nr. 5 b) jmf. 11-11 nr. 2. Jordloven gjelder inntil fradeling godkjennes i hht § 

26-1. 

 

 

  

http://www.nve.no/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
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2.6 SPREDT BOLIGBEBYGGELSE LNFR STEILY - SB4 

    

Beskrivelse:  

Området inkl. eksisterende 4 bolighus i dag, er på ca. 42 daa.  

Dagens formål: LNFR.  

Foreslått formål: LNFR spredt boligbebyggelse, inntil 4 nye boligtomter.  

Tema V
e

rd
i 

K
o
n
s
e
-

s
e
-

k
v
e

n
s
 

D
a

ta
 

g
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n
n
-
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g
 

Forklaring (Datagrunnlag, usikkerheter, vurdering etc.) 

Støy II 0 

 

B Området ligger rett over elva – ca 400 m fra Setermoen leir 

og i gul sone i forhold til Setermoen skyte- og øvingsfelt 

Reindrift I 0 A Data fra TromsAtlas og Kilden. Vil ikke påvirke reindrift.  

Landbruk/ 

skog 

I 0 A Ligger utenfor kjerneområde, og det er ingen landbruksin-

teresser, hverken drift eller beite. Området er blandingsskog 

furu/lauv, dominert av lauv mot nord og mere furu mot sør-

øst. Lav/middels bonitet.  

Naturmang-

fold 

I 0 A Kunnskapsgrunnlaget ihht Naturmangfoldlovens § 8 anses 

som godt, og det er ingen registreringer i Miljøstatus.no. 

Kulturmin-

ner og kul-

turmiljø 

I 0 A Data fra Askeladden og kulturminnesøk. Ingen registre-

ringer. 

Friluftsliv I +1 A Data fra TromsAtlas, og kartlegging og verdisetting av fri-

luftsområder Bardu kommune/ Troms fylkeskommune 2013. 

Ligger utenfor kartlagt område og nært Krokskardet frilufts-

livsområdet. Nabo til Steilia alpinbakke. 

Infrastruktur II -1 A Offentlig vann, avløp via privat septik. Kommunal veg, av-

kjørsel via veg til alpinanlegget. Ikke gang/sykkelveg, ikke 

busslomme, stopper i avkjøringen til alpinanlegget. Avfalls-

containere ved Sponga, 2,5 km.  

Samfunn III +2 B Samfunnsplanen prioriterer spedt boligbygging/levende 

bygder. Gode oppvekstvilkår for barn- og unge. Nært alpin-

bakke, barnebakke. Skolebussrute til Setermoen barnesko-

le/ Bardu ungdomsskole, avstand 3 km. 4 km til kommune-

Kart viser areal 

på gnr. 18 bnr. 

5. 
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senter. Nært til sentrum, og vil avlaste press på boligtomter 

der.  

Risiko Sårbarhet Kommentar 

a) Skredfa-

re  

Liten Ligger utenom aktsomhetsområde/utløpsområde. 

b) Flom  Liten Område i sørvest tangerer 200-års flomsonekartlegging. 

Data fra www.nve.no 

c) Bygge-

grunn 

Middels Grunnlendt med humusdekke/torvdekke over berggrunn. 

Kan gi utfordringer i forhold til graving av vann/ avløp. Marin 

grense tangerer området i nordvest, men det er karakterisert 

som areal med liten eller ingen marin påvirkning. 

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-

2382200:5878500:3412800:8513500  

d) Radon Liten 

 

NGUs radonkart viser moderat til lav/usikker aktsomhets-

grad. 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer: Positivt, men man må være oppmerksom på 

grunnforhold som kan medføre sprenging. Det tillates inntil 4 nye tomter på et område parallelt 

med barnebakken. 

Konklusjon: Arealet beholdes som LNFR m/spredt boligbygging for inntil 4 nye tomter med 

hjemmel i PBL § 11-7 nr. 5 b) og med bestemmelser etter § 11-11 nr. 2. Jordloven gjelder inntil 

fradeling godkjennes i hht § 26-1. 

 

2.7 SPREDT BOLIGBEBYGGELSE LNFR NORDHUSVEIEN – SB5 

  
Beskrivelse:  

Arealet på 112 daa ligger langs Østerdalsveien og langs Nordhusveien. Det har vært avdelt en 

del tomter tidligere, og det er 10 bestående hus. Det er utskilt 3 tomter som ikke er bebygd.  

 

Dagens formål: LNFR.  

Foreslått formål: LNFR spredt boligbebyggelse inntil 4 nye tomter 

Areal på gnr. 20/2 

og gnr. 20/3.  

 

 

http://www.nve.no/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
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Tema V
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Forklaring (Datagrunnlag, usikkerheter, vurdering etc.) 

Støy III 0 

 

B Stille og rolig område uten noe støypåvirkning. Boligtomter 

vil ikke påvirke dette.  

Reindrift I 0 A Data fra TromsAtlas og Kilden. Vil ikke påvirke reindrift.  

Landbruk/ 

skog 

I 0 A Ligger innafor landbrukets kjerneområde. Arealet berører 

ikke dyrket mark, men er beitemark i bygdenært kulturland-

skap. Gjelder spesielt området øst for Nordhusveien. Bar-

skog av middels bonitet. 

Naturmang-

fold 

I 0 A Kunnskapsgrunnlaget ihht Naturmangfoldlovens § 8 anses 

som godt, er godt, og det er i dag ingen data som tilsier at 

det er utfordringer rund dette.  

Kulturmin-

ner og kul-

turmiljø 

I 0 A Data fra Askeladden og kulturminnesøk. Ingen registre-

ringer. 

Friluftsliv I 0 A Data fra TromsAtlas, og kartlegging og verdisetting av fri-

luftsområder Bardu kommune/ Troms fylkeskommune 2013. 

Ingen påvirkning.  

Infrastruktur II 0 A Kommunal veg, med felles avkjørsel ut på fylkesveg (Alte-

vassveien) Ikke gang/sykkelveg. Kommunalt vannverk, av-

løp via septik, gatelys, opparbeidet lekeplass i området, av-

fallscontainere i Nordhuskrysset. Skolebussen stopper også 

her, på avkjøring ca. 900 m fra ytterkanten av avsatt områ-

de.  

Samfunn III +2  Støtter opp under kommunens samfunnsplan om spedt bo-

ligbygging. Gode oppvekstvilkår for barn- og unge. Skole-

buss til Bardu ungdomsskole 10 km, til Øvre Bardu skole 4 

km.  

Risiko Sårbarhet 

 

Kommentar 

a) Skredfa-

re  

Liten Flatt område, ingen skredfare.  

b) Flom  Moderat 200-årsflom berører fradelte tomter og bebygt område 

lengst nordøst, men ikke selve Stormyrhaugen. Data fra 

www.nve.no 

c) Bygge-

grunn 

Liten Grunnen består av jorddekt fastmark på breelvavsetninger. 

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-

2382200:5878500:3412800:8513500  

d) Radon Liten NGUs radonkart viser moderat til lav/usikker aktsomhets-

grad. 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer. Arealet ligger i kjerneområde for landbruk. Det er 

positivt for bosetting i dalen og samler bosetting i ett eksisterende boligområde. 

Konklusjon: Arealet beholdes som LNFR med spredt boligbygging for inntil 4 nye tomter med 

hjemmel i PBL § 11-7 nr. 5 b) med bestemmelser etter § 11-11 nr. 2. Jordloven gjelder inntil fra-

deling godkjennes i hht § 26-1. 

http://www.nve.no/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
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2.8 SPREDT BOLIGBEBYGGELSE LNFR BARDUJORD  – SB6 

     

Beskrivelse:  

Området ligger i et av kjerneområdene for landbruk i kommunen, men det er etterspørsel etter 

enkelttomter i området. Skravert område inkl. nåværende bebyggelse er på 81 daa. Det er 4 hus-

stander i dag, 1 husstand til rett utenfor området. 

 

Dagens formål: LNFR.  

Foreslått formål: LNFR spredt boligbebyggelse inntil 4 nye tomter 

Tema V
e

rd
i 

K
o
n
s
e
-

s
e
-

k
v
e

n
s
 

D
a

ta
 

g
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n
n
-
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g
 

Forklaring (Datagrunnlag, usikkerheter, vurdering etc.) 

Støy III 0 

 

B Ligger i et rolig område med spredt bebyggelse. Tomter i 

nedre del mot fylkesveien vil ligge i gul sone. Fylkesvei 

(Altevassveien) har noe trafikk, ellers kan det i intensive 

perioder i landbruket være noe støy. Det bør beholdes et 

naturlig vegetasjonsbelte mot veien.  

Reindrift I 0 A Data fra TromsAtlas og Kilden. Vil ikke påvirke reindrift.  

Landbruk/ 

skog 

II 0 A Bardujord er et av kjerneområdene for landbruk i kommu-

nen. Foreslått areal ligger utenfor dyrket mark, men er i dag 

storfebeite. Det avgrenses av vegen mot nord, hvor arealet 

anses som lett dyrkbart. Arealet er skogkledt med blan-

dingsskog bar/lauv med middels bonitet.  

Naturmang-

fold 

I 0 A Kunnskapsgrunnlaget ihht Naturmangfoldlovens § 8 anses 

som godt, og det er ingen registreringer i Miljøstatus.no. 

Kulturmin-

ner og kul-

turmiljø 

I 0 A Data fra Askeladden og kulturminnesøk. Ingen registreringer 

i området.  

Friluftsliv I +1 A Kartlegging og verdisetting av friluftsområder Bardu kom-

mune/ Troms fylkeskommune 2013. Ligger utenfor registrert 

område og nært Barduelva og Tverrelvdalen friluftsområder. 

Infrastruktur II -1 A Lett tilgang til fylkesveg, med Altevannsveien er i dårlig til-

stand. Ikke gang/sykkelveg.Privat vei i området, medfører 

ikke ny avkjørsel til offentlig vei. Ikke busslomme, buss 

stopper i avkjørsel. Offentlig vann fra Øvre Bardu vannverk. 

Kartet viser areal på 

gnr. 23/5 (Hasvold).  
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Avløp gjennom septik.  

Samfunn III +2 B Samfunnsplanen prioriterer spedt boligbygging/levende 

bygder. Gode oppvekstvilkår for barn- og unge. Skolebuss-

rute til Øvre Bardu skole ca. 5,5 km, og til Bardu ungdoms-

skole Setermoen ca. 11 km. 

Risiko Sårbarhet 

 

Kommentar 

a) Skredfa-

re  

Liten Ligger utenfor utløsningsområde og aktsomhetsområde.   

b) Flom  Liten Ligger akkurat utenfor 200-års flomsonekartlegging. Data fra 

www.nve.no 

c) Bygge-

grunn 

Liten Grunnen består av jordekt lag på elve- og bekkeavsetninger 

med sand og grusdominans. Området ligger under marin 

grense, men det er karakterisert som areal med liten eller 

ingen marin påvirk-

ning.http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-

2382200:5878500:3412800:8513500  

d) Radon Liten 

 

NGUs radonkart viser moderat til lav aktsomhetsgrad.  

Samlet vurdering og eventuelle alternativer: Positivt med noe tilrettelegging for boliger i dette 

området. 

Konklusjon: Arealet beholdes som LNFR med spredt boligbygging for inntil 4 tomter med hjem-

mel i PBL § 11-7 nr. 5 b) og med bestemmelser etter § 11-11 nr. 2. Jordloven gjelder inntil frade-

ling godkjennes i hht § 26-1. 

  

http://www.nve.no/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
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2.9  SPREDT BOLIGBEBYGGELSE LNFR BRUBAKKEN – SB7 

  
Beskrivelse:  

Hele området ligger på 3 eiendommer, og er samlet på ca. 43 daa. Det er 1 husstand innenfor 

området i dag, en gård like utenfor området, i tillegg Sørdalen grendehus. inntil 4 nye tomter.  

Dagens formål: LNFR.  

Foreslått formål: LNFR spredt boligbebyggelse inntil 4 nye tomter. 

Tema V
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Forklaring (Datagrunnlag, usikkerheter, vurdering etc.) 

Støy III 0 

 

B Ligger i et rolig område med spredt bebyggelse. Kommunal 

vei (Sørdalsveien) har ikke mye trafikk. Stormoegga grustak 

ligger sørøst for området, ca. 300 m fra aktuelle tomter. Noe 

tungtransport. 

Reindrift I 0 A Data fra TromsAtlas og Kilden. Vil ikke påvirke reindrift.  

Landbruk/ 

skog.  

II 0 A Området ligger i et område med dyrket jord omkring, men 

ikke i det avsatte området. Området har blandingsskog furu/ 

lauv, middels/lav bonitet. 

Naturmang-

fold 

I 0 A Kunnskapsgrunnlaget ihht Naturmangfoldlovens § 8 anses 

som godt, og det er ingen registreringer i Miljøstatus.no. 

Kulturmin-

ner og kul-

turmiljø 

I 0 A Data fra Askeladden og kulturminnesøk. I askeladden er det 

registrert et uidentifisert kulturminne, som lokalbefolkningen 

beskriver som rester etter en tjæramile.  

Friluftsliv II +2 A Kartlegging og verdisetting av friluftsområder Bardu kom-

mune/ Troms fylkeskommune 2013. Ligger utenfor registrert 

område. Imidlertid er området rundt Skredtjønna tilrettelagt  

for friluftsliv og opplæringsarena for «Inn på tunet» for Lun-

deng gård. Ferdig utbygd vil dette synliggjøre skog, miljø, 

nord-norske bær og urter. Flott tilrettelagt tursti, skiløype, 

fiskeplass og gapahuker i området. Boligarealet ligger 150 

m fra tjønna, og avgrenses mot stien.   

Infrastruktur II -1 A Kommunal vei – Sørdalsveien 847, noe dårlig standard.  

Kartet viser områ-

det på gnr. 36/8 
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Innkjøring til området skjer gjennom privat etablert veg som 

går til flere gårder i området. Privat vannverk hvor kommu-

nen har bidratt med støtte og rådgivning. Avløp gjennom 

septik. Skolebuss, men ingen annen kollektiv transport. Ikke 

busslomme, men utkjøring ved samfunnshuset. Ikke 

gang/sykkelveg. Avstand til Øvre Bardu skole er 12,5 km. Til 

kommunesenter Setermoen/ Bardu ungdomsskole 18 km.  

Samfunn III +2 B Støtter opp under kommunens samfunnsplan om spedt bo-

ligbygging. Gode oppvekstvilkår for barn- og unge. Nært 

samfunnshus. 

Risiko Sårbarhet Kommentar 

a) Skredfa-

re  

Liten Flatt område, ingen skredfare.  

b) Flom  Liten Området tangeres av 200-års flomsonekartlegging ytters i 

øst. Data fra www.nve.no 

c) Bygge-

grunn 

Liten Grunnen består av jordekt lag på breelvavsetninger, tykke 

morenemasser, nærhet til Furumoen hvor det ligger reg. 

plan for Stormoegga masseuttak (grus). Området ligger over 

marin grense. http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-

2382200:5878500:3412800:8513500  

d) Radon Middels NGUs radonkart viser høy aktsomhetsgrad. Dette betyr at 

det kreves radonmåling i forbindelse med byggesøknad. 

Samlet vurdering: Positivt for bosetting i et område med få naboer 

Konklusjon: Arealet beholdes som LNFR m/spredt boligbygging for inntil 4 nye tomter med 

hjemmel i PBL § 11-7 nr. 5 b) jmf. 11-11 nr. 2. Jordloven gjelder gjelder inntil fradeling godkjennes 

i hht § 26-1. 

 

2.10  SPREDT BOLIGBEBYGGELSE LNFR BONES SB 8 

  
Beskrivelse:  

I Bones/Håkstad-grendene har det de senere årene vært mange barnefamilier som har etablert 

seg, og det er et levende bygdemiljø. Kjerneområde for jordbruk, jobbpendling til Setermoen, og 

en av innfallsportene til Rohkunborri nasjonalpark. Området ligger i et område uegnet for jord/ 

skogbruk, og er på 41 daa. Rett ved innkjøringen til området er det også foreslått off. parkerings-

Kartet 

viser areal 

på eien-

dommen 

61/32.  

http://www.nve.no/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
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plass for opptil 10 biler for tilgang til nasjonalparken. I Bonesgrenda er det 15-16 boenheter.  

 

Dagens formål: LNFR.  

Foreslått formål: Boligbebyggelse inntil 4 nye tomter.  

Tema V
e

rd
i 

K
o
n
s
e
-

s
e
-

k
v
e

n
s
 

D
a

ta
 

g
ru

n
n
-

la
g
 

Forklaring (Datagrunnlag, usikkerheter, vurdering etc.) 

Støy III -1 

 

B Huskyfarm i området som kan medføre noe hundeglam. 

Ellers kan det i intensive perioder i landbruket være noe 

maskinstøy. Foreslått P-plass for innfallsporten til nasjonal-

parken kan gi noe mere støy. Nærmeste bolighus vil ligge 

70 m fra plassen. 

Reindrift I 0 A Data fra TromsAtlas og Kilden. Vil ikke påvirke reindrift.  

Landbruk/ 

skog 

I 0 A Området ligger i et av kjerneområdene for landbruk i Bardu, 

men mesteparten av dette arealet er impediment (ikke egnet 

for jord/ skogbruk). 13 daa har middels/lav bonitet.  

Naturmang-

fold 

I 0 A Kunnskapsgrunnlaget ihht Naturmangfoldlovens § 8 anses 

som godt, og det er ingen registreringer i Miljøstatus.no. 

Kulturmin-

ner og kul-

turmiljø 

I 0 A Data fra Askeladden og kulturminnesøk. Ingen registre-

ringer. 

Friluftsliv II +1 A Kartlegging og verdisetting av friluftsområder Bardu kom-

mune/ Troms fylkeskommune 2013. Utenfor området og 

nært attraktive friluftsområder. Ligger også ca 2 km fra 

grensa til Rohkunborri nasjonalpark.  

Infrastruktur II -1 A FV 161 fra Bones til kryss E6 – 10 km, deretter 24 km til 

Setermoen. Ikke busslomme med stopp i avkjørsler.  Ikke 

gang/sykkelveg. Privat vann, avløp via septik. Avfallscontai-

nere på Håkstad 2,5 km.  

Samfunn III +2 B Samfunnsplanen prioriterer spedt boligbygging/levende 

bygder. Gode oppvekstvilkår for barn- og unge. Bones/ 

Håkstad har ca. 20 skolebarn i dag. Skolebussrute til Se-

termoen barneskole/Bardu ungdomsskole ca. 34 km, til 

kommunesenter Setermoen ca. 33 km. 

Risiko Sårbarhet 

 

Kommentar 

a) Skredfa-

re  

Liten Flatt område, ingen skredfare.  

b) Flom  Moderat Oppdaterte aktsomhetskart for flomfare viser at store deler 

kan være utsatt for flomfare. Dette bør utredes ved nye tiltak 

og  kompenserende tiltak skal vurderes. 

Data fra NVE Atlas:  

http://atlas.nve.no/html5Viewer/?viewer=nveatlas. : 

http://atlas.nve.no/html5Viewer/?viewer=nveatlas
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c) Bygge-

grunn 

Liten Grunnen består av jorddekt fastmark på breelvavsetninger 

ytterst mot elva. Området ligger over marin grense.  

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-

2382200:5878500:3412800:8513500  

d) Radon Liten NGUs radonkart viser moderat til lav/usikker aktsomhets-

grad. 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer: Positivt for bosetting i Salangsdalen/Bones. Flom-

faren er marginal og boligtomter kan løses med noe tilføring av masse og forbud mot kjeller. 

Konklusjon: Arealet beholdes som LNFR med spredt boligbygging for inntil 4 nye tomter med 

hjemmel i PBL § 11-7 nr. 5 b) med bestemmelser etter § 11-11 nr. 2. Jordloven gjelder inntil fra-

deling godkjennes i hht § 26-1. 

 

2.11 TS-HALLEN/ELVEGÅRDEN – ELVERUMSKRYSSET - N1 

  
Beskrivelse:  
Dagens formål: Tomta på 30 daa er i realiteten uten formål (LNF-R), og har tidligere vært Forsva-
rets eiendom. Bygningen er definert som «verkstedbygning» og er i privat eie av et eiendomssel-
skap, men er for tiden lagt ut til salg. De har utleie i deler av bygget. Bygningsmassen er på 4000 
m2. 
Foreslått formål: Næring. 

Kartet viser eiendommen, og tilgren-

sende barnehage, skole og boliger. 

Det går i dag høyspentlinje over 

eiendommen, som gir restriksjoner. 

Denne skal flyttes i forbindelse med 

ny trasé Ofoten-Balsfjord, og vil gi 

nye muligheter for bruk av hele ei-

endommen. 

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
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Forklaring (Datagrunnlag, usikkerheter, vurdering etc.) 

Støy II 0 
 

B Det var stor aktivitet da Forsvaret eide bygget under beteg-
nelsen HIMN med mye transport. Som fremtidig nærings-
formål vil det påregnes noe større aktivitet enn i dag.  

Reindrift I 0 A Data fra TromsAtlas og Kilden. Vil ikke påvirke reindrift.  

Landbruk I 0 A Ingen landbruksinteresser, hverken drift eller beite. 

Naturmang-
fold 

I 0 A Kunnskapsgrunnlaget ihht Naturmangfoldlovens § 8 anses 
som godt, er godt, og det er i dag ingen data som tilsier at 
det er utfordringer rund dette.  

Kulturmin-
ner og kul-
turmiljø 

I 0 A Data fra Askeladden og kulturminnesøk. Ingen registre-
ringer. 

Friluftsliv I 0 A Data fra TromsAtlas, og kartlegging og verdisetting av fri-
luftsområder Bardu kommune/ Troms fylkeskommune 2013. 
Ingen påvirkning.  

Infrastruktur III 0 A Lett tilgang til E6. Offentlig vann, avløp, strøm. Store parkerings-
arealer.  

Samfunn II +2 B En strategisk utvikling av eiendommen vil det kunne gi en positiv 
utvikling for sysselsetting og verdiskapning. Ved flytting av høys-
pentledning vil tomta kunne utvikles i mye større grad. Nærhet til 
skole, barnehage og boliger tilsier bestemmelser om restriksjoner 
på type aktivitet, og eventuelle tiltak på bekostes av tiltakshaver.  

Risiko Sårbarhet Kommentar 

a) Skredfare  Liten Flatt område, ingen skredfare.  
b) Flom  Liten Ligger over 200-års flomsone. Data fra www.nve.no  
c) Bygge-
grunn 

Middels 
 
 

Tomta ligger lavt i terrenget, og grunnvannet har hatt på-
virkning både på dette bygget og skolen. Grunnen består av 
elveavsetninger.  Området ligger under marin grense, og det kan 
være noe marin påvirkning. Bør utredes ved byggesak 
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-
2382200:5878500:3412800:8513500  

d) Radon Liten NGUs radokart viser moderat til lav aktsomhetsgrad. 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer: Positivt  

Konklusjon: Arealet gjøres om til næring i tråd med dagens bruk og med utvidelse for framtidig 
næringsutbygging der høgspentlinja er fjernet.   

  

http://www.nve.no/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
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2.12 FRITIDSBEBYGGELSE GRANNESET  – F1 

 
 

  
Beskrivelse: Nytt område på 61 daa som Statskog vil utvikle primært til fritidsbebyggelse Ligger 
som nabo til etablerte «Granneset» som er regulert samme formål.  
Dagens formål: LNF-R.  
Foreslått formål: Fritidsbebyggelse.  
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Forklaring (Datagrunnlag, usikkerheter, vurdering etc.) 

Støy I 0 
 

B Lite relevant 

Reindrift III -2 A Data fra TromsAtlas og Kilden. Vil kunne påvirke reindriftas 
flyttvei negativt. Flyttlei for rein grenser direkte til arealet, og 
er hjemlet i reindriftslovens § 22. I møte med Hjertind rein-
beitedistrikt har de uttalt at ved en utbygging av området, 
må det avklares kriterier, dvs hvor mange tomter er det 
snakk om, tilførselsvei, «stenging» av området ved flytting 
etc. På naboeiendommen reguleringsplan «Granneset» er 
det regulert inn gjeterhytte for reindrifta.  

Land-
bruk/ 
skog 

I 0 A Ingen landbruksinteresser, hverken drift eller beite. Gran-
skog av låg bonitet.  

Natur-
mangfold 

III -1 A Kunnskapsgrunnlaget ihht Naturmangfoldlovens § 8 anses 
som godt. Arealet ligger nært opp til Skoelvutløpet som er 
definert som svært viktig våtmarksområde med sjeldne ar-
ter. Økt aktivitet kan gi utfordringer rundt dette, spesielt i 
hekkesesongen. 

Kultur-
minner 
og kul-
turmiljø 

I 0 A Data fra Askeladden og kulturminnesøk. Ingen registre-
ringer. 

Friluftsliv I 0 A Kartlegging og verdisetting av friluftsområder Bardu kom-
mune/ Troms fylkeskommune 2013. Ligger utenfor registrert 
område.   

Infra-
struktur 

I -2 A Ikke offentlig vann og avløp eller veg.  

Samfunn II +1 B En strategisk utvikling av eiendommen, vil være i tråd med 
kommunens mål om tilrettelegging for naturbasert nærings-

Kartene viser foreslått areal, viktig 

naturtype våtmark og flyttlei for rein. 

Flyttlei rein 
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virksomhet, og vil kunne gi mere verdiskaping.  

Risiko Sårbarhet Kommantar 

a) Skred-
fare  

Liten Flatt område, ingen skredfare.  

b) Flom  Moderat Omlag 30% av området vil bli berørt av 200-årsflom.  Data 
fra www.nve.no 

c) Bygge-
grunn 

Middels Grunnen består av jordekt fastmark på elve- og bekkavset-
ninger. Ligger noe lavt i terrenget mot Barduelva. 
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-

2382200:5878500:3412800:8513500.  Området ligger under ma-

rin grense, og det kan være noe marin påvirkning. Det forutsettes 
geologiske grunnundersøkelser ved reguleringsplan. 

d) Radon Liten NGUs radokart viser moderat til lav aktsomhetsgrad. 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer: Svakt negativt. Følgende tiltak utredes ved regu-
lering: restriksjoner på bruk ut fra naturmangfold og flyttvei reindrift. Skilting om varsomhet i hekk-
esesong. Stenging av veg/ferdsel ved reinflytting.  

Konklusjon: Arealet settes av til fritidsbebyggelse med hjemmel i PBL § 11-7 nr. 1, med be-
stemmelser etter 11-10 nr. 1. Jordloven gjelder inntil fradeling godkjennes i hht § 26-1. 

 

2.13 SPREDT FRITIDSBEBYGGELSE      

Hyttefeltene i Sundlia-Skoelvdalen tar utgangspunkt i en reguleringsplan som ble utarbeidet 

av Nedre Bardu Utmarkslag i 1990. Denne er aldri blitt formelt behandlet og vedtatt. Målset-

tingen har vært å gi forutsigbarhet for grunneiere og andre parter, og samle hyttebygging i 

områder som allerede har hytter fra tidligere. Bortsett fra hområdet Alen er alle områdene 

knyttet til de gamle setergrendene. I tillegg er det tatt inn områder for fritidsbebyggelse i 

Krogstadskaret og Langvatnet. Der det er inntil 3-4 nye tomter knyttet til eksisterende hytter 

benyttes bestemmelsen i PBL § 11-7 nr. 5, slik at formålet blir spredt fritidsbebyggelse i 

LNRF. Med flere enn 4 nye tomter kreves det reguleringsplan.  

2.13.1 HAMMERSLETTSETRA/ØVERLISETRA – SF1 
 

  
Beskrivelse:  
Dagens formål: LNFR. Det er i dag 2 hytter i området.  
Foreslått formål: Spredt fritidsbebyggelse LNFR, 3 nye hytter.  

Kartet viser foreslått areal på ca 174 

daa mellom Målselv grense og Sag-

bekkvatnet. Gnr. 3/1 og 3/4. Det be-

står av de gamle seterområdene 

Hammerslettsetra og Øverlisetra.  

http://www.nve.no/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
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Forklaring (Datagrunnlag, usikkerheter, vurdering etc.) 

Reindrift III 0 A Data fra TromsAtlas og Kilden. I dialog med reindriften er 
området krympet noe til å ligge i skogbeltet ned mot vann. 
Ligger utenom Sundlifjellet som er samlingsområde ved 
flytting.  

Land-
bruk 

I 0 A Ingen landbruksinteresser, hverken drift eller beite. 

Natur-
mangfold 

II 0 A Kunnskapsgrunnlaget ihht Naturmangfoldlovens § 8 anses 
som godt. Ingen spesielle registreringer.  

Kultur-
minner 
og kul-
turmiljø 

I 0 A Data fra Askeladden og kulturminnesøk. Ingen registre-
ringer. 

Friluftsliv III -1 A Kartlegging og verdisetting av friluftsområder Bardu kom-
mune/ Troms fylkeskommune 2013. Ligger i svært attraktivt 
friluftsområde, Skoelvdalen – Sundlifjellet, kategorisert som 
utfartsområde. Merket sti opp fra nåværende Bardufoss vgs, 
mest brukt på sommer.  

Infra-
struktur 

I 0 A Ikke offentlig vann og avløp eller veg.  

Samfunn II 0 A Utvikling av hytteområdet bygger på gamle planer om hytte-
felt knyttet til eksisterende fritidsbebyggelse i LNFR.  

Risiko Sårbarhet Kommentar 
a) Skred-
fare  

Liten Ingen skredfare.  

b) Flom  Liten Sagbekken vil i liten grad bli berørt av 200-årsflom. Data fra 
www.nve.no 

c) Bygge-
grunn 

Liten Variert og usammenhengende eller tynt dekke av morene-
masser over berggrunn. http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-

2382200:5878500:3412800:8513500.   
d) Radon Liten Moderat til lav aktsomhet 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer: Svakt negativt. Antall nye hytter reduseres til 2 for 
å redusere omfanget. 

Konklusjon:. Arealet gjøres om til spredt fritidsbebyggelse LNFR i hht § 11-7 nr. 5b. 

  

http://www.nve.no/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
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2.13.2  HYTTEFELT SUNDLISETRA – SF2 
 

  
Beskrivelse:  
Dagens formål: LNFR. Det er i dag 7 hytter i området.  
Foreslått formål: Spredt fritidsbebyggelse LNFR, 3 nye hytter.  
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Forklaring (Datagrunnlag, usikkerheter, vurdering etc.) 

Reindrift III 0 A Data fra TromsAtlas og Kilden. I dialog med reindriften er 
området krympet noe til å ligge i skogbeltet ned mot vann. 
Ligger utenom Sundlifjellet som er samlingsområde ved 
flytting.  

Land-
bruk 

I 0 A Ingen landbruksinteresser, hverken drift eller beite. 

Natur-
mangfold 

II 0 A Kunnskapsgrunnlaget ihht Naturmangfoldlovens § 8 anses 
som godt. Ingen spesielle registreringer.  

Kultur-
minner 
og kul-
turmiljø 

I 0 A Data fra Askeladden og kulturminnesøk. Ingen registre-
ringer. 

Friluftsliv III -1 A Kartlegging og verdisetting av friluftsområder Bardu kom-
mune/ Troms fylkeskommune 2013. Ligger i svært attraktivt 
friluftsområde, Skolevdalen – Sundlifjellet, kategorisert som 
utfartsområde. Populært fiskevann. Reistadløypa over 
Sundlifjellet går utenom området.   

Infra-
struktur 

I 0 A Ikke offentlig vann og avløp eller veg.  

Samfunn II 0 A Utvikling av hytteområdet bygger på gamle planer om hytte-
felt knyttet til eksisterende fritidsbebyggelse i LNFR.  

Risiko Sårbarhet Kommentar 

a) Skred-
fare  

Liten Ingen skredfare.  

b) Flom  Liten Ingen registrert flomfare. Data fra www.nve.no 
c) Bygge-
grunn 

Liten Variert og usammenhengende eller tynt dekke av morene-
masser over berggrunn. http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-

2382200:5878500:3412800:8513500.  Over marin grense. 
d) Radon Liten Moderat til lav aktsomhet 

Kartet viser foreslått 

areal og justert areal 

på ca 571 daa rundt 

Sundlise-

tra/Rundhaugvatnet. 

Det består av de 

gamle Seterområdet 

Sundlisetra på gnr. 

3/2, og 3/5 og Myr-

vangsetra på gnr. 

4/8. 

http://www.nve.no/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
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Samlet vurdering og eventuelle alternativer: Svakt negativt. Plassering av hytter gjøres gjen-
nom byggesak. Planområdet er noe justert og det åpnes for inntil 4 nye hytter uten krav om regu-
leringsplan 

Konklusjon: Arealet gjøres om til spredt fritidsbebyggelse LNFR i hht § 11-7 nr. 5b. 

 

2.13.3  HYTTEFELT SETEROMRÅDE B – SF3 

 
 

Beskrivelse:  
Dagens formål: LNFR. Det er i dag 5 hytter i området. 
Foreslått formål: Fritidsbebyggelse. 2 nye hytter.  
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Forklaring (Datagrunnlag, usikkerheter, vurdering etc.) 

Reindrift III 0 A Data fra TromsAtlas og Kilden. Arealet ligger i vårbeiteom-
råde I. I møte med Hjertind reinbeitedistrikt har de uttalt ge-
nerelt at hytter i høyden må trekkes lavere ned i terrenget. 
Arealet er tilpasset dette.  

Land-
bruk 

I 0 A Ingen landbruksinteresser, hverken drift eller beite. 

Natur-
mangfold 

II 0 A Kunnskapsgrunnlaget ihht Naturmangfoldlovens § 8 anses 
som godt. Arealet er tilpasset elgtrekk, og byggeforbudsso-
ne langs Øverlitjønna.   

Kultur-
minner 
og kul-
turmiljø 

I 0 A Data fra Askeladden og kulturminnesøk. Ingen registre-
ringer. 

Friluftsliv III -1 A Data fra TromsAtlas, og kartlegging og verdisetting av fri-
luftsområder Bardu kommune/ Troms fylkeskommune 2013. 
Ingen påvirkning. Ligger i svært attraktivt friluftsområde, 
Skoelvdalen – Sundlifjellet, kategorisert som utfartsområde.  

Infrastruk-
tur 

I 0 A Ikke offentlig vann og avløp eller veg. Ikke privat skogsbil-
veg i nærheten.  

Samfunn II 0 B Utvikling av hytteområdet bygger på gamle planer om hytte-
felt knyttet til eksisterende fritidsbebyggelse. 

Risiko Sårbarhet Kommentar 

a) Skred- Liten Ligger utenfor skredområde Øverliskaret. Ferdsel inn til om-

Kartet viser foreslått 

areal 

v/Øverliskaret/Tjønna, 

gnr. 4/13. 121 daa.   
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fare  rådet skjer ikke gjennom skaret.  
b) Flom  Liten 

 
Ikke utsatt for 200-årsflom. Data fra www.nve.no 

c) Bygge-
grunn 

Liten Variert og usammenhengende eller tynt dekke av morene-
masser over berggrunn. http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-

2382200:5878500:3412800:8513500.  Over marin grense. 
d) Radon Liten Moderat/lav 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer: Svakt negativt 

Konklusjon: Arealet gjøres om til LNFR m/spredt fritidsbebyggelse for inntil 2 tomter i hht § 11-7 
nr. 5b. Jordloven gjelder inntil fradeling godkjennes i hht § 26-1. 

 

2.13.4 HYTTEFELT SETEROMRÅDE A  – SF4 
 

Beskrivelse:  
Dagens formål: LNFR. Det er i dag 9 hytter i området. 
Foreslått formål: Fritidsbebyggelse. 8 nye hytter 
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Forklaring (Datagrunnlag, usikkerheter, vurdering etc.) 

Reindrift III -1 A Data fra TromsAtlas og Kilden. Flyttlei fra Øverlifjellet går 
gjennom området, lite/middels negativt. Hjertind reinbeite-
distrikt har de uttalt at tomter må trekkes mest mulig ned fra 
høydedrag.  

Land-
bruk 

I 0 A Ingen landbruksinteresser, hverken drift eller beite. 

Natur-
mangfold 

I 0 A Kunnskapsgrunnlaget ihht Naturmangfoldlovens § 8 anses 
som godt. Ingen spesielle registreringer. Feltet er plassert 
slik at elgtrekk ikke skal sperres.  

Kultur-
minner 
og kul-
turmiljø 

I 0 A Data fra Askeladden og kulturminnesøk. Ingen registre-
ringer. 

Friluftsliv III -1 A Data fra TromsAtlas, og kartlegging og verdisetting av fri-
luftsområder Bardu kommune/ Troms fylkeskommune 2013. 
Ingen påvirkning. Ligger i svært attraktivt friluftsområde, 
Skoelvdalen – Sundlifjellet, kategorisert som utfartsområde. 
Spesielt vinterstid, knyttet til skiløype «Reistadtraséen» fra 
Bardufoss til Kampenhytta.   

Kartet viser foreslått 

areal som innspill til 

arealplanen og justert 

område etter KU, 385 

daa i Seterfjellet sør-øst 

for Øverlitjønna. Gnr. 

6/1, 5/2, 4/14, 4/104, 

4/105. Kart viser også 

flyttlei rein.  

  

 

http://www.nve.no/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
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Infra-
struktur 

I 0 A Ikke offentlig vann og avløp eller veg. Private skogbilveger 
stopper ca. 1-2 km fra området.  

Samfunn II 0 B Utvikling av hytteområdet bygger på gamle planer om hytte-
felt knyttet til eksisterende fritidsbebyggelse.  

Risiko Sårbarhet Kommentar 

a) Skred-
fare  

Liten Ligger utenfor skredområde Øverliskaret. Ferdsel inn til om-
rådet skjer ikke gjennom skaret med via ferdselsveg Øverlia. 

b) Flom  Liten 
 

Ingen fare for 200-årsflom. Data fra www.nve.no 

c) Bygge-
grunn 

Liten Variert og usammenhengende eller tynt dekke av morene-
masser over berggrunn. http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-

2382200:5878500:3412800:8513500.  Over marin grense. 
d) Radon Liten Moderat/lav 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer: Lite negativt. Anntall hytter reduseres til 4 uten 
krav om reguleringsplan, totalt 14. Tomter må ikke plasseres over skoggrense.   

Konklusjon: Arealet settes av til LNFR m/ spredtfritidsbebyggelse inntil 4 nye tomter hht § 11-7 
nr. 5b. Jordloven gjelder inntil fradeling godkjennes i hht § 26-1. 

2.13.5 HYTTEFELT SETEROMRÅDE C – SF5 

  
Beskrivelse:  
Dagens formål: LNFR. Det er i dag 5 hytter i området. 
Foreslått formål: Fritidsbebyggelse. 6 nye hytter. 
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Forklaring (Datagrunnlag, usikkerheter, vurdering etc.) 

Reindrift II 0 A Data fra TromsAtlas og Kilden. Ligger i vårbeiteområde 2, 
men vurderes til ikke å påvirke reindrifta negativt. Flyttlei fra 
Øverlifjellet ligger utenfor området.  

Land-
bruk 

I 0 A Ingen landbruksinteresser, hverken drift eller beite. 

Natur-
mangfold 

II 0 A Kunnskapsgrunnlaget ihht Naturmangfoldlovens § 8 anses 
som godt. Ingen påvirkning.  

Kartet viser foreslått areal 

v/Toresetra-

Reistadtraséen. 133 daa. 

Gnr. 4/13, 5/1 og 5/4.  

 

http://www.nve.no/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
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Kultur-
minner 
og kul-
turmiljø 

I 0 A Data fra Askeladden og kulturminnesøk. Ingen registre-
ringer. 

Friluftsliv III -1 A Data fra TromsAtlas, og kartlegging og verdisetting av fri-
luftsområder Bardu kommune/ Troms fylkeskommune 2013. 
Ligger i svært attraktivt friluftsområde, Skoelvdalen – Sundli-
fjellet, kategorisert som utfartsområde.   

Infra-
struktur 

I  0 A Ikke offentlig vann og avløp eller veg.  

Samfunn II 0 B Utvikling av hytteområdet bygger på gamle planer om hytte-
felt knyttet til eksisterende fritidsbebyggelse. 

Risiko Sårbarhet Kommentar 

a) Skred-
fare  

Liten Ligger utenfor skredområde.  

b) Flom  Liten 
 

Ikke utsatt for 200-årsflom. Data fra www.nve.no 

c) Bygge-
grunn 

Liten Variert og usammenhengende eller tynt dekke av morene-
masser over berggrunn. http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-

2382200:5878500:3412800:8513500.  Over marin grense.  
d) Radon Liten Moderat/lav 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer: Svakt negativt. Antall hytter reduseres til 4 uten 
krav om reguleringsplan. 

Konklusjon: Arealet settes av til LNFR m/spredt fritidsbebyggelse inntil 4 nye tomter i hht § 11-7 
nr. 5b. Jordloven gjelder inntil fradeling godkjennes i hht § 26-1. 

 

2.13.6 HYTTEFELT FOSSMOSETRA – SF6 
 

  
Beskrivelse:  
Dagens formål: LNFR. Det er i dag 1 hytte i området.  
Foreslått formål: LNFR spredt fritidsbebyggelse, i tilknytning til etablert hytte. 2-3 nye hytter uten 
krav om reguleringsplan. 
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Forklaring (Datagrunnlag, usikkerheter, vurdering etc.) 

Reindrift III -1 A Data fra TromsAtlas og Kilden. Ligger i vårbeite 1. I møte 
med Hjertind reinbeitedistrikt har de uttalt at arealet (fore-
slåtte tomter) ligger opp mot snaufjellet. Tomteplassering 

Kartet viser foreslått 

areal i Fossmodalen/ 

Fossmosetra, 44 daa, 

gnr. 8/1.  

  

http://www.nve.no/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
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må vurderes i reguleringsplan.  

Land-
bruk 

I 0 A Ingen landbruksinteresser, hverken drift eller beite. 

Natur-
mangfold 

II 0 A Kunnskapsgrunnlaget ihht Naturmangfoldlovens § 8 anses 
som godt. Ingen spesielle registreringer.  

Kultur-
minner 
og kul-
turmiljø 

I 0 A Data fra Askeladden og kulturminnesøk. Ingen registre-
ringer. 

Friluftsliv III -1 A Data fra TromsAtlas, og kartlegging og verdisetting av fri-
luftsområder Bardu kommune/ Troms fylkeskommune 2013. 
Ligger i svært attraktivt friluftsområde, Skoelvdalen – Sundli-
fjellet, kategorisert som utfartsområde.   

Infrastruk-
tur 

I -1 A Ikke offentlig vann og avløp eller veg.  

Samfunn II 0 B Utvikling av hytteområdet bygger på gamle planer om hytte-
felt knyttet til eksisterende fritidsbebyggelse. 

Risiko Sårbarhet Kommentar 

a) Skred-
fare  

Liten Ligger utenfor skredområde Øverliskaret. Ferdsel inn til om-
rådet skjer ikke gjennom skaret. 

b) Flom  Liten Ikke utsatt for 200-årsflom. Data fra www.nve.no 
c) Bygge-
grunn 

Liten Torv eller tynt humusdekke over berggrunn. 
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-

2382200:5878500:3412800:8513500.  Over marin grense. 
d) Radon Liten Moderat/lav 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer: Svakt negativt. Antall nye hytter reduseres til til 2. 
Tomter må ikke ligge over skoggrense.  

Konklusjon: Arealet settes av til LNFR m/spredt fritidsbebyggelse med inntil 2 nye tomter i hht § 
11-7 nr. 5b. Jordloven gjelder inntil fradeling godkjennes i hht § 26-1. 

  

http://www.nve.no/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
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2.13.7 HYTTEFELT ALEN – SF7 
 

  
Beskrivelse:  
Dagens formål: LNFR. Det er i dag 6 hytter i området, samt 2 hytter inntil området.  
Foreslått formål: Fritidsbebyggelse, 8 nye hytter.  
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Forklaring (Datagrunnlag, usikkerheter, vurdering etc.) 

Reindrift III -1 A Data fra TromsAtlas og Kilden. Også utredning ifb høyspent-
linje. Tangerer samlings/ flyttvei fra Grønlidalen, lite negativt.  
Etter innspill fra reindrifta er området trukket ned mot elva, 
og i reguleringsplan bør det ikke legges tomter i de øverste 
østlige arealet.  

Land-
bruk 

I 0 A Ingen landbruksinteresser, hverken drift eller beite. 

Natur-
mangfold 

I 0 A Kunnskapsgrunnlaget ihht Naturmangfoldlovens § 8 anses 
som godt. Ingen kjente utfordringer. Området er utredet i 
forbindelse med Konsesjonssøknad Skoelva Kraftverk, hvor 
det ikke er påvist spesielle arter eller bestander i influens-
området.  

Kultur-
minner 
og kul-
turmiljø 

II -1 A Data fra Askeladden og kulturminnesøk. Kartlagt i forbindel-
se med ny høyspentlinje og småkraftverk. Innenfor foreslått 
areal ligger det et registrerte kulturminne som må vurderes i 
forbindelse med byggesak. Lokalitetene har ikke formell 
vernestatus, men er registrert av Riksantikvaren som en 
gammetuft, som ligger på en liten flate/høyde ca. 40 m sør 
for vegen ved Flåberget. Ut fra lokal kunnskap er det heller 
sannsynlig at tufta er rester etter tyskernes aktiviteter i om-
rådet, da de hadde en arbeidsleir for skoghogst i omådet.  

Friluftsliv III -1 A Data fra TromsAtlas, og kartlegging og verdisetting av fri-
luftsområder Bardu kommune/ Troms fylkeskommune 2013. 
Ligger i svært attraktivt friluftsområde, Skoelvdalen – Sundli-
fjellet, kategorisert som utfartsområde.  I KU fra konsesjons-
søknaden småkraftverk er området av lav verdi, sommerstid 
benyttes det noe til turgåing langs eksisterende veg. Noe 
mer bruk på vinter med oppkjørt skitrasé til Kampenhytta 
som går gjennom området.  

Kartet viser foreslått areal 

på ca. 696 daa på sør-

østsiden av Skoelva mot 

Alen. Gnr. 6/2, 6/3, 4/1, 

4/13, 5/1, 5/2, 5/9, 5/14.  

Kartet viser også flyttlei 

rein.  
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Infra-
struktur 

I 0 A Privat skogsbilveg inn i området, ingen annen infrastruktur. 
Planer om småkraftverk Skoelva som også vil gi bru over 
elva. Utvikling av hytteområdet bygger på gamle planer om 
hyttefelt knyttet til eksisterende fritidsbebyggelse i LNFR.  

Risiko Sårbarhet Kommentar 

a) Skred-
fare  

Liten Flatt område, ingen skredfare.  

b) Flom  Liten 
 

Områdene nærmest Skoelva blir berørt av 200-årsflom. Da-
ta fra www.nve.no 

c) 
Bygge-
grunn 

Liten Morenegrunn med sammenhengende dekke av delvis stor 
mektighet.  http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-
2382200:5878500:3412800:8513500. Over marin grense.   

d) Radon Liten Usikker aktsomhetsgrad 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer: Lite negativt. Antall nye hytter reduseres til 4 uten 
krav om reguleringsplan. Plassering av hytter og tilpasning til kulturminne og 
flyttvei/samlingsområde rein gjøres ved byggesak.   

Konklusjon: Arealet settes av til LNFR m/spedt fritidsbebyggelse inntil 4 nye tomter i hht § 11-7 
nr. 5b. Jordloven gjelder inntil fradeling godkjennes i hht § 26-1. 

2.13.8  HYTTEFELT SETEROMRÅDE KROGSTADSKARET – SF 8 OG SF9 
 

  
Beskrivelse:  
Dagens formål: LNFR. Krogstadskaret nord har 11 eksisterende hytter. Sør har 5.  
Foreslått formål: LNFR spredt fritidsbebyggelse, i tilknytning til etablerte hytter. 2-3 nye hytter uten 
krav om reguleringsplan.  
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Forklaring (Datagrunnlag, usikkerheter, vurdering etc.) 

Reindrift I 0 A Data fra TromsAtlas og Kilden. Ingen spesielle reindriftsin-
teresser.  

Land-
bruk 

I 0 A Ingen landbruksinteresser, hverken drift eller beite. 

Natur-
mangfold 

I 0 A Kunnskapsgrunnlaget ihht Naturmangfoldlovens § 8 anses 
som godt. Ingen spesielle forhold bortsett fra jerveobserva-
sjoner.  

Kultur-
minner 
og kul-

II 0 A Data fra Askeladden og kulturminnesøk. Ingen registre-
ringer. Men ut fra lokalkunnskap ligger det en tufter etter 
samisk sommerboplass til Matti/Partapuoli i Krogstadskaret 

Kartet viser foreslått 

areal i Krogstadskaret, 

som ligger på flere ei-

endommer.  

SF8 = 134 daa 

SF9 = 111 daa 

http://www.nve.no/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
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turmiljø som må skjermes ved tomteplassering. 

Friluftsliv III 0 A Data fra TromsAtlas, og kartlegging og verdisetting av fri-
luftsområder Bardu kommune/ Troms fylkeskommune 2013. 
Ligger nært/i randsonen til friluftsområdet Krokstadskaret 
som er vektet som viktig. Endrer ikke grunnlaget for friluftsliv 
i området. 

Infra-
struktur 

I 0 A Ikke offentlig vann og avløp eller veg.  

Risiko Sårbarhet Kommentar 

a) Skred-
fare  

 Flatt område, ingen skredfare.  

b) Flom   Det finnes ingen data på dette, og det anses uaktuelt. Data 
fra www.nve.no 

c) Bygge-
grunn 

 Variert, fjell og fast grunn. 
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-

2382200:5878500:3412800:8513500.  Over marin grense. 
d) Radon  Moderat/lav  

Samlet vurdering og eventuelle alternativer: Positivt. Det tillates 2 nye tomter på hvert område. 

Konklusjon: Arealene settes av til LNFR m/spredt fritidsbebyggelse med inntil 2 nye tomter på 
hvert område (til sammen 4) i hht § 11-7 nr. 5b. Jordloven gjelder inntil fradeling godkjennes i hht 
§ 26-1. 

  

http://www.nve.no/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
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2.13.9 HYTTEFELT LANGVASSLIA – SF10 
 

  
Beskrivelse:  
Dagens formål: LNFR. Ingen hytter innen foreslått planområde.  
Foreslått formål: LNFR spredt fritidsbebyggelse, i tilknytning til etablerte hytter. 4 nye hytter uten 
krav om reguleringsplan. 
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Forklaring (Datagrunnlag, usikkerheter, vurdering etc.) 

Reindrift II -1 A Data fra TromsAtlas og Kilden. Det går en trekklei gjennom 
området som må tas hensyn til ved plassering av tomter.  

Land-
bruk 

I 0 A Ingen landbruksinteresser, hverken drift eller beite. 

Natur-
mangfold 

I 0 A Kunnskapsgrunnlaget ihht Naturmangfoldlovens § 8 anses 
som godt.  

Kultur-
minner 
og kul-
turmiljø 

I 0 A Data fra Askeladden og kulturminnesøk. Ingen registre-
ringer. 

Friluftsliv III -1 A Data fra TromsAtlas, og kartlegging og verdisetting av fri-
luftsområder Bardu kommune/ Troms fylkeskommune 2013. 
Ligger i svært attraktivt friluftsområde, Storlømyra – Lang-
vassli, kategorisert som nærturterreng for Setermoen.   

Infra-
struktur 

I -1 A Ikke offentlig vann og avløp eller veg. Ligger like utenfor 
nedslagsfeltet for Langvatnet som er hovedvannforsyning 
for Setermoen. Ved plassering av tomter må dette tas hen-
syn til.  

Samfunn I 0 B  

Risiko Sårbarhet Kommentar 

a) Skred-
fare  

Liten Utenfor aktsomhetsområde.   

b) Flom  Liten Det finnes ingen data på dette, og det anses uaktuelt. Data 
fra www.nve.no 

c) Bygge-
grunn 

Liten Torv eller tynt humusdekke over berggrunn. 
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-

2382200:5878500:3412800:8513500.  Over marin grense. 
d) Radon Liten Moderat/lav/usikker 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer: Svakt negativt Tomteplassering må ikke skje in-
nenfor nedslagsfelt for vannverk, og flyttlei rein må hensyntas. 

Konklusjon: Arealet settes av til LNFR m/spredt fritidsbebyggelse inntil 4 nye tomter ihht § 11-7 

Kartet viser foreslått 

areal ved Langvatnet, 

noe redusert i fht. inn-

spill. Kartet viser også 

trekklei for rein. 102 daa 

  

http://www.nve.no/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
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nr. 5b. Jordloven gjelder inntil fradeling godkjennes i hht § 26-1. 

 

2.14 LNFR M/ SPREDT NÆRINGSBEBYGGELSE 

2.14.1 LEINA 1 – SN1 OG LEINA 2 – SN 2 
 
  

Beskrivelse: Stadfeste nytt formål for de etablerte villmarkscampene, Leina 1 (Fjellguiden) og 
Leina 2 (Villmarkstur).  
Dagens formål: LNF-R. Campene er etablert på dispensasjon fra gjeldende arealplan.  
Foreslått formål: Fritid/turisme 
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Forklaring (Datagrunnlag, usikkerheter, vurdering etc.) 

Støy III 0 
 

B Lite relevant. Eventuell scootertransport, men vil ikke ha 
konsekvenser ut over dagens situasjon.  

Reindrift III 0 A Data fra TromsAtlas og Kilden. Vil ikke påvirke reindrifta 
negativt.  

Land-
bruk/ 
skog 

I 0 A Ingen landbruksinteresser, hverken drift eller beite. 

Natur-
mangfold 

III 0 A Kunnskapsgrunnlaget ihht Naturmangfoldlovens § 8 anses 
som godt. Arealet ligger ca 700 meter fra Astujeaggi natur-
reservat, men vurderes til ikke å påvirke dette mere enn 
dagens situasjon.  

Kultur-
minner 
og kul-
turmiljø 

III -1 A Data fra Askeladden og kulturminnesøk. Det er en mengde 
kulturminner i området, og 900 m fra campen til Villmarkstur 
er det automatisk fredet kulturminne – fangstgravsystem. 
Økt ferdsel vil kunne virke negativt, avbøtende tiltak med 
skilting og info.  

Friluftsliv III 0 A Data fra TromsAtlas, og kartlegging og verdisetting av fri-
luftsområder Bardu kommune/ Troms fylkeskommune 2013. 
Ligger i svært viktig friluftsområde, kategorisert som «turom-
råde med tilrettelegging» Naturopplevelsen er en del av 
konseptet til bedriftene.  

Infrastruk- I 0 A Ikke offentlig vann og avløp eller veg.  

Kartene viser området med 

campene. Omkringliggende 

området er rikt på kulturminner.   

 

       SN2 = Leina 2; 2,3 daa 

 

   

 

        SN1 = Leina 1; 3,4 daa 
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tur 

Samfunn III +1 B Vil være i tråd med kommunens mål om tilrettelegging for 
naturbasert næringsvirksomhet, det vil kunne gi mere verdi-
skaping for næringsaktørene.  

Risiko Sårbarhet Kommentar 

a) Skred-
fare  

Liten Flatt område, ingen skredfare.  

b) Flom  Liten Anses uaktuelt. Data fra www.nve.no 

c) 
Bygge-
grunn 

Middels Arealet er sårbart for slitasje. Består av torv/myr, tynt hu-
musdekke. http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-
2382200:5878500:3412800:8513500.   

d) Radon Liten Høy aksomhet, men området skal ikke benyttes til fast bo-
settingsgrad. 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer: Positivt, Avbøtende tiltak på bruk ut fra kulturmin-
ner, som det er løpende dialog på sammen med Statskog og fylkeskultur/Sametinget. Vurdere 
klopping mellom installasjoner for å skåne markdekket.  Skilting /info om kulturminner.  

Konklusjon: Arealet gjøres om til LNFR m/spredt næringsformål, ihht § 11-7 nr. 5b. 

 

 

 

 

2.15 RÅSTOFFUTVINNING 

NGU har kartlagt ressurser i kommunen, og det foreligger en kartleggingsrapport på dette1. 

Det foreligger reguleringsplaner som dekker bare en liten del av ressursene som nå avsettes 

i arealplanen.  

2.15.1 FURUMOEN SØRDALEN R1 
 

   

                                                           
1
 Forvaltningsplan for sand, grus og pukk i Bardu kommune, NGU 1995 

Kartet viser foreslått 

areal på gnr. 36/bnr. 

2.  Ring rundt areal 

som tas inn i areal-

plan.  

http://www.nve.no/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
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Beskrivelse: Hele arealet kartlagt i NGU-rapporten har et volum på 5492 m3, areal er1373 daa. 
Utvidelse av dagens areal til 232 daa.  
Dagens formål: LNF-R  
Foreslått formål: Masseuttak 
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Forklaring (Datagrunnlag, usikkerheter, vurdering etc.) 

Reindrift I 0 A Data fra TromsAtlas og Kilden. Ikke aktuelt.  

Land-
bruk 

I 0 A Ingen landbruksinteresser, hverken drift eller beite. Lavboni-
tet skog 90 % på arealet.  

Natur-
mangfold 

I 0 A Kunnskapsgrunnlaget ihht Naturmangfoldlovens § 8 anses 
som godt.  

Kultur-
minner 
og kul-
turmiljø 

I 0 A Data fra Askeladden og kulturminnesøk. Ingen registre-
ringer. 

Friluftsliv I 0 A Data fra TromsAtlas, og kartlegging og verdisetting av fri-
luftsområder Bardu kommune/ Troms fylkeskommune 2013. 
Utenfor kartlagt område.  

Infrastruk-
tur 

II -1 A Ligger nært veg, men strekningen Setermoen – Sørdalen 
har lav standard.  

Strategi 
fremtidig 
areal-
bruk 

II 0 B Bygger på tidligere kartlegging av masseforekomster i 
kommunen, og strategi for å ta ut disse.    

Risiko-
vurde-
ring 
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a) Skred-
fare  

I 0 A Ingen skredfare.  

b) Flom  I 0 A Uaktuelt www.nve.no 
c) Bygge-
grunn 

II 0 A Stabile grusmasser. http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-

2382200:5878500:3412800:8513500.  Ligger i ytterste randso-
ne av marin grense uten sannsynlig marin påvirkning. 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer: Positivt  

Konklusjon: Gjøres om til masseuttak med hjemmel i PBL § 11-7 nr. 1.  

  

http://www.nve.no/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-2382200:5878500:3412800:8513500
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2.15.2 ROTVOLL R3 – BERGSLETTA R4 – STEILAND R5 
 
   

Beskrivelse:  
Dagens formål: LNF-R Volum 4971 m3, areal 1373 daa. De tre områdene som tas inn nå for utvi-
delse har et areal på 163 daa.  
Foreslått formål: Masseuttak 

Tema V
e

rd
i 

K
o

n
s
e
-

s
e
-

k
v
e

n
s
 

D
a
ta

 

g
ru

n
n
-

la
g

 

Forklaring (Datagrunnlag, usikkerheter, vurdering etc.) 

Reindrift I 0 A Data fra TromsAtlas og Kilden. Ikke aktuelt.  

Land-
bruk/ 
skog 

I 0 A Ingen landbruksinteresser, hverken drift eller beite. Mid-
dels/Lavbonitet skog 90 % på arealet. Barskog, innimemlom 
noe løvskog.  

Natur-
mangfold 

I 0 A Kunnskapsgrunnlaget ihht Naturmangfoldlovens § 8 anses 
som godt.  

Kultur-
minner 
og kul-
turmiljø 

I 0 A Data fra Askeladden og kulturminnesøk. Ingen registre-
ringer. 

Friluftsliv I 0 A Data fra TromsAtlas, og kartlegging og verdisetting av fri-
luftsområder Bardu kommune/ Troms fylkeskommune 2013. 
Utenfor kartlagt område.  

Infrastruk-
tur 

II 0 A Ligger lett tilgjengelig nært Spongavegen.  

Strategi 
fremtidig 
areal-
bruk 

II 0 B Bygger på tidligere kartlegging av masseforekomster i 
kommunen, og strategi for å ta ut disse.    

Lokaliteten «Bergslettmoen» i NGU rap-

porten «Forvaltningsplan for sand, stein 

og grusressurser» er Bergslettmoen 1 

av 5 lokaliteter definert som særs viktig. 

Innenfor Berglettmoen er det to regulerte  

massetak.  

Nå foreslås ytterligere tre lokaliteter R3 

gnr. 14/4, R4 gnr. 18,1 og R5 gnr. 18,2 

avsatt til framtidig massetak   
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Risiko-
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ring 
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a) Skred-
fare  

I 0 A Ingen skredfare.  

b) Flom  I 0 A Uaktuelt www.nve.no 
c) Bygge-
grunn 

II 0 A Stabile grusmasser. http://geo.ngu.no/kart/losmasse/?Box=-

2382200:5878500:3412800:8513500.  Ligger i ytterste randso-
ne av marin grense uten sannsynlig marin påvirkning. 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer: Positivt  

Konklusjon: Gjøres om til masseuttak med hjemmel i PBL § 11-7 nr. 1.  
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