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Kommuneplanens arealdel Bardu kommune  

 

 
Innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§11-5 og 11-14, legges forslag til kommuneplanens 
arealdel for Bardu kommune ut på høring og offentlig ettersyn. 
 
 

Vedlegg: 
1. Planbeskrivelse 
2. Planbestemmelser 
3. Plankart («grunnkart») 
4. Kart faresone flom (H310) og skred (H320) 
5. Kart hensynssone landbruk (H510) og reindrift (H520) 
6. Kart hensynssone støy (H210 og H20) rød og gul sone 
7. Konsekvensutredning 
8. Helhetlig ROS 
9. Notat, oppsummering merknader til oppstart 

Andre dokumenter (ikke vedlagt): 
 

Saksgang: 
1. PTU til 1. gangs behandling med vedtak om offentlig ettersyn 
2. PTU til 2. gangs behandling med merknadsbehandling 
3. Kommunestyret 

 

Kort sammendrag av saken: 
Bardu kommune har en foreldet og utdatert arealdel til kommuneplanen fra 1995. I 2010 meldte 
kommunen oppstart av ny arealdel. På grunn av ressursmangel etter at arealplanegger sluttet, ble 
arbeidet midlertidig stoppet og man konsentrerte seg om først å få på plass ny samfunnsdel og 
planstrategi. Planprogram ble vedtatt av kommunestyret 17. juni 2009, med senere revisjon 
gjennom delegert vedtak den 27.08.2012. Etter en omfattende prosess ble Kommunal planstrategi 
vedtatt 28. mars og Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 21.11.2012. Den 10.09.2013 meldte 
kommunen om «gjenoppstart» av arbeidet med ny arealdel til kommuneplanen. Kommunen valgte 
å inngå et samarbeid med konsulentfirmaet Faveo (nå WSP) til å kjøre prosessledelsen med 
utarbeiding av tekstdokumenter (planbeskrivelse, planbestemmelser og KU). Bardu kommune 
utarbeider selv alt kartmateriale på digital form i henhold til lovkrav. 
 
Den 18.09.2013 ble prosjektplan for gjennomføring av planprosessen vedtatt av kommunestyret. 
Samtidig ble det vedtatt ei styringsgruppe bestående av ordfører Arne Nysted, rådmann Hege 
Walør Fagertun og leder avdeling plan og utvikling Per Åke Heimdal. 
 

Den 19. februar 2014 vedtok kommunestyret forskrift om kommunalt forsøk for opprettelse av 
snøskuterløyper i kommunen, og at det skulle utarbeides reguleringsplan(er) for slike løyper. I 



møte den 30. april gjorde kommunestyret en endring ved at det ble vedtatt at dette skulle følge 
planprosessen til kommuneplanens arealdel, som allerede var godt i gang. Som følge av politiske 
signaler valgte rådmannen å prioritere den delen av planen som omfattet snøskuterløyper, bl.a. 
med medvirkningsprosesser og utarbeiding av konsekvensutredninger for flere løypealternativer. 
Dette sinket arbeidet med øvrige deler av planen kraftig. I juni 2015 ble motorferdselloven med 
tilhørende forskrift endret av Stortinget, slik at løypene nå skulle hjemles i dette lovverket, og ikke i 
plan- og bygningsloven.  Men - prosessen skulle følge reglene i PBL, og løypene skal tegnes inn i 
plankartet. Dette førte til at man fortsatte med planleggingen av skuterløypene parallelt med 
kommuneplanens arealdel. Forslag til løypeforskrift ble lagt ut til offentlig ettersyn før jul 2015 og 
vedtatt i juni 2016. Først etter dette har man lagt fullt trykk på øvrige deler av planen og 
rådmannen kan med dette legge fram et forslag til plan for høring og offentlig ettersyn. 
 
 

Saksopplysninger: 

 
Lovhjemmel   
 

Plan- og bygningsloven § 11-5. Kommuneplanens arealdel: 
Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser 
sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Det kan utarbeides arealplaner 
for deler av kommunens område. 
 
Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og 
betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn 
som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, 
bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og 
overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt. 
 
Plankartet skal i nødvendig utstrekning vise hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av 
arealer. 
 
Kommunen kan etter vurdering av eget behov detaljere kommuneplanens arealdel for hele eller 
deler av kommunens område med nærmere angitte underformål for arealbruk, hensynssoner og 
bestemmelser, jf. §§ 11-7 til 11-11. 

 
Gjeldende plan vedtatt 1995 
 
Denne har i forhold til dagens lovverk store svakheter og møter ikke dagens krav, hverken de 
formelle lovkrav eller de utfordringer vi har i forvaltning og styring. Dette har ført til utstrakt bruk av 
dispensasjoner, med påfølgende klagebehandling, særlig ved deling- og byggesaksbehandling i 

LNFR-områder. I samfunnsdelens kapittel 5. Arealdelen er følgende områder nevnt som viktig å 
ha fokus på: 

 Setermoen tettsted 

 Setermoen skyte- og øvingsfelt 

 Altevassområdet 

 Nedre Bardu  

 Salangsdalen 

 Øvre Bardu 

 Avgrensning av byggeforbudssoner 

 Bygging langs vassdrag 

 Spredt boligbygging 
 



Vi ser at alle deler av kommunen er nevnt, og dette må ses i sammenheng spesielt med spredt 
boligbygging. Altevassområdet har spesielt hatt fokus i forhold til næringsutøvelse og bygging. 
Setermoen skytefelt har etter hvert blitt regulert fullt ut gjennom områderegulering og 
Forsvarsbygg har søknad om utslippstillatelse inne til behandling hos Fylkesmannen, etter to 
omfattende behandlinger i kommunen. 
 

Kommuneplanens samfunnsdel   
 
Det vises til kap. 6 Temaområder i samfunnsdelen. Flere av de momenter som er tatt opp her er 
videreført og og konkretisert i arealdelen, både i planbeskrivelse, planbestemmelser og –
retningsliner og i plankartet: 
 
6.1 Videreutvikling av Setermoen tettsted 
Planhjemmelen ligger vesentlig i reguleringsplanverket. Men det er avsatt et byggeområde til 
framtidig boligbygging kalt Kirkemo 4. 
 
6.2 Bosetting og skolestruktur 
Her nevnes både kommuneplanens arealdel og at det skal tilrettelegges for boligbygging både ute 
i distriktene og i/nær sentrum. Dette er gjort ved avsetting av byggeområder og områder for spredt 
boligbygging ut i fra nærmere fastsatte kriterier. 
 
6.3 Landbruk 
Som en del av kartfesting av områder for spredt boligbygging er det også fastsatt i plankartet hva 
som er «landbrukets kjerneområder». Her er også lagt til grunn deler av innholdet i 
Landbruksplanen (temaplan). 
 
6.4 Reindrift 
Det er avsatt hensynssoner reindrift og det er avsatt områder for spredt næringsbebyggelse 
(gjeterhytter).  
 
6.5 Kultur og frilutftsliv 
Det er fastsatt hensynsoner kulturmiljø som både omfatter vernede områder og andre områder 
med stor kulturverdi. Grøntstruktur er avsatt som eget arealbruksformål. 
 
 
6.6 Stein- grus og mineralressurser 
Både nåværende uttak er fastlagt og framtidig mulige uttak for råstoffutvinning er foreslått. 
 
6.7 Vassdrag 
I samfunnsdelen vises det til Flerbruksplan for Bardu-/Målselvvassdraget. Denne inngår nå i 
Regional forvaltningsplan for vannregion Troms. Det er fastsatt byggeforbudssoner langs enkelte 
vassdrag og gitt bestemmelser om kantvegetasjon. 
 
6.9 Samfunnssikkerhet og beredskap  
I hht krav i PBL er det i plankartet avsatt fareområder skred/ras og aktsomhetsområder flom. Det 
er beskrevet i tekstdelen, både i kap. 1 om generelle bestemmelser og kap. 8 om hensynssoner, 
hvilken virkning disse områdene får i saksbehandlingen. Av øvrige hensynsoner nevnes 
drikkevannskilder, støy, brann- og ekplosjonsfare og energianlegg 
 
 
 
 
6.10 Folkehelse 



Eksisterende idrettsanlegg som ikke omfattes av reguleringsplan er lagt inn i plankartet med egen 
signatur (Steilia alpinanlegg). Det er avsatt P-plasser for adkomst til turområder med 
bestremmelser om grad av tilrettelegging. 
 
6.11 Natur og miljø 
Dette gjenspeiles i flere arealbruksformål, men spesielt kan nevnes hensynsoner for bevaring av 
naturmangfold, bestemmelser om kantsoner langs vassdrag og grøntstruktur.  
 
Medvirkning og innspill 

 
Plan- og bygningslovens § 5-1 krever at forslagsstiller legger til rette for medvirkning. 
Kommuneplanprosessen må sees i sammenheng fra planprogram – scenarioer – planstrategi – 
samfunnsdelen til arealdelen hvor det går en rød tråd gjennom.   
 

Samfunnsplanprosessen:  

 Intervjurunder med 50 ressurspersoner i kommunen 2010 

 Scenarioverksteder i 2010/2011 med deltakere fra lag og foreninger, næringsliv, Forsvaret, 
ungdom mv.  

 Temamøte/arbeidsverksted med kommunestyret 2011 

 Innspillsrunde fra statlige og regionale myndigheter på planstrategi 2011 

 Temamøte/arbeidsverksted med kommunestyre på planstrategi 2011 

 Vedtak planstrategi og plansystem 2012 

 Temamøte med kommunestyret, Forsvaret, næringsliv, lag og foreninger 2012 

 Justering av planprogram 2012 

 Flere administrative arbeidsverksteder med alle sektorer  

 Høringer/offentlig ettersyn 

 Vedtak samfunnsplan 2012 

 
Arealplanprosessen: 

 Oppstart arealplanarbeidet september 2013 - Innspillsrunde regionale og statlige 
myndigheter, lag og foreninger, næringsliv, grunneierlag, samebyer/reinbeitedistrikt 
m/videre.  

 Arbeidsverksted med bred medvirkning (inviterte aktører) januar 2014 

 Regionalt planforum mars 2014 

 Folkemøte juni 2014 

 Folkemøte/arbeidsverksted september 2014 

 Egne møter med norske reinbeitedistrikter 2015 (De svenske samebyene har blitt invitert til 
alle arbeidsmøter, men ikke deltatt. De har gitt innspill til snøskuterløypene)  

 Regionalt planforum juni 2015 

 Befaringer og møter med grunneiere i forhold til spredt boligbygging høsten 2015 
 
Etter høst 2015 har utredningsarbeidet foregått administrativt, uten nye innspillsrunder.  

 
Planens oppbygging 
 
Kommuneplanens arealdel består av følgende dokumenter: 

1. Planbeskrivelse 
2. Planbestemmelser og retningslinjer 
3. Plankart 

 
Andre dokumenter: 

 Konsekvensutredning (KU) 



 Merknadsbehandling (etter offentlig ettersyn)  
 

 

Kort om planens innhold 
 
Det vises til plandokumentene med KU. Rådmannen vil trekke fram følgende punkter: 
 

 Klargjøring av tiltak i landbruksområder, som muliggjør fradeling av boligtomter etter 
bestemte kriterier. Unntatt plankrav, men situasjonsplan.  

 Avgrensede områder for spredt fritidsbebyggelse i Sundlia/Skoelvdalen, Krogstadskaret og 
Langvatnet etter bestemte kriterier. Unntatt plankrav.   

 Stadfestelse av områder for naturbasert turisme Altevatn/Leina. 

 Stadfestelse av en del etablerte områder, campingplasser, næringsbebyggelse og 
idrettsanlegg, hvor ytterligere utvidelser har plankrav.  

 Avsetting av områder til råstoffutvinning.  

 Etablering av hensynssoner for reindriftens flyttleier, naturmangfold og kulturvern/miljø.  

 Krav om situasjonsplan for reindriftens gjeterhytter 

 Kommunens vedtak om forskrift for snøskuterløyper er påklaget. Løyetraseene er lagt inn 
som rekreasjonsløype snøskuter framtidig. Vi regner med avgjørelse før høringsperioden 
utløper og kan etter denne legge dette inn i kartet i hht endelig forskrift. 

 

Plandokumentene   

 
Plankartet (vedlegg 3).  
Alle formål har sin farge som er gjengitt i tegnforklaringen på arealplankartet. Arealformål vises 
som nåværende eller fremtidig. Arealplankartet må leses i sammenheng med bestemmelsene. 
Hensynssoner er tegnet inn på plankartet med ulike skravurer og lagt over areal-formålene. 
Hensynssoner er uavhengig av avgrensingene til arealformålet under, og bestemmeleie og 
retningslinjene gir føringer om hvilke hensyn som må tas når områder skal tas i bruk og vide-
reutvikles. Kartet er digitalt og vises via link til innsynsløsningen Kommunekart.no. Plankartet har 
et grunnlagskart og oppå dette ligger det digitalt noen temalag som slås på/av i innsynsløsninga. 
Det finnes et trykket kart i PDF-format som er lagt ved saken (vedlegg 3). Her er ikke alle temalag 
med da dette blir for mye informasjon trykket på.  
 

Planbestemmelser og –retningslinjer (vedlegg 2). Sammen med plankartet er bestemmelsene 
et juridisk bindende dokument. Det beskriver hvilke bestemmelser som gjelder for de enkelte 
områder/formål i planen. Det vil si at det ikke er anledning til å ta i bruk, dele og/eller bebygge en 
eiendom på en annen måte enn det som er fastsatt i plankartet eller i bestemmelsene. 

Retningslinjer er ikke juridisk bindene, men av veiledende og informativ karakter.  

 

 Planbeskrivelse (vedlegg 1)  
Dokumentet beskriver  formål, planbehov, prosesser, rammer for arbeidet, og beskrivelse av 
planens temaområder.  
 

Konsekvensutredning (vedlegg 4) 
For flere områder er det i hht krav i plan- og bygningsloven gjort foretatt utredning av 
konsekvensene for miljø og samfunn ved realisering av arealfornål. Dette er samlet i dokumentet  

 

 

 

Vurdering: 



 
Planforslaget fyller lovens krav og det er kjørt en forsvarlig medvirkningsprosess så langt. Denne 
prosessen fortsetter nå gjennom høring og offentlig ettersyn og det vil være lettere for alle parter å 
uttale seg til et konkret forslag. Planforslaget tar hensyn til de mål, strategier og utfordringer som 
er tatt opp i planprogram og kommuneplanens samfunnsdel, og det har tydelige forbedringer på 
kjente svake punkter i gjeldende plan. Planforslaget er så langt rådmannen ser det, klart for å 
legges ut på høring og offentlig ettersyn. 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§11-5 og 11-14, legges forslag til kommuneplanens 
arealdel for Bardu kommune ut på høring og offentlig ettersyn. 
 
 
Bardu kommune, den 
 
 
Håvard Gangsås     Per Åke Heimdal 
rådmann      leder avd. plan og utvikling 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 


