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1. KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2017-2029 

1.1 Planens formål 

Formålet med arealplanen er å legge til rette for en langsiktig bærekraftig utvikling som gir et 

godt og attraktivt nærings, kultur og bomiljø. Planen skal bygge opp under visjonen «Trivsel 

og kvalitet i friske omgivelser.» I Bardu er innbyggerne glade i kommunen sin, og tenker po-

sitivt når de skal beskrive den. Trygghet, trivsel og toleranse, og god kvalitet på tjenestetil-

budet er grunnleggende i dette.  

Kommunen har vært og er en møteplass mellom mennesker fra forskjellige steder i landet, 

og fra andre land og kulturer. Friske omgivelser beskriver en annen dimensjon av visjonen. 

Bygd på det trygge fundamentet, skal det være friskhet og mot til å gå nye veier og satse inn 

i fremtida. I dette ligger både det naturbaserte i Villmarkskommunen og nasjonalparken, til 

aksept for at det skal være høyt under taket i diskusjoner og i forhold til nye idéer og næ-

ringsutvikling.  

Bardu kommune har bare ett senter - Bygdebyen Setermoen – men har et levende miljø i 

aktive bygdesamfunn. Ut fra de økonomiske rammene er det allikevel utfordringer knyttet til å 

opprettholde en desentralisert skolestruktur.  

Bærekraftig jord- og skogbruk inkludert reindrift er viktige næringer som skal bevares og 

styrkes. Samfunnsplanen legger opp til spredt bosetting på bygdene, noe som bl.a. utfordrer 

bestemmelsene i jordloven. Planen legger opp til gode løsninger med nyansering i formål og 

utnyttelse i det videre utviklingsarbeidet. I detaljplanleggingen må det gis rom for felksibilitet 

innenfor rammen av viktige samfunnshensyn.  Innefor enkelte formål er det gitt bestemmel-

ser direkte til arealplanen, blant annet spredt boligbygging. Ytterligere plankrav er myknet 

opp, og på denne måten er planen et verktøy for god og effektiv saksbehandling.  

Pbl § 11-7, nr. 1-6 angir arealformålene med underformål.  

 

 UTFYLLENDE PLANBESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER 1.1.1
Tekst i ramme er juridisk bindende bestemmelser etter § 11-7, 11-8, 11-9, 11-10 og 11.11 i 

plan- og bygningsloven. Tekst som ikke er rammet inn er retningslinjer. Disse vil bli vektlagt 

ved behandling av enkeltsaker. 

 

 PLANOMRÅDET 1.1.2
Planområdet omfatter hele Bardu kommune. 

 

 PLANKARTET 1.1.3
Plankartet er i målestokk 1:90 000 og er i tillegg tilgjengelig i digital innsynsløsning 

https://www.kommunekart.com/  

 
 

 RETTSVIRKNING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 1.1.4
Planen fastsetter framtidig arealbruk og er bindende fr nye tiltak eller utvidelse av eksiste-
rende tiltak innenfor planområdet. Jf § 11-6. Tiltak etter § 11-6 må ikke være i strid med pla-
nens aerealformål og generelle bestemmelser, samt bestemmelser knytter til arealformål og 
hensynssoner. 

https://www.kommunekart.com/
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2 GENERELLE BESTEMMELSER PBL § 11-9 

2.1 Plankrav etter § 11-9 nr 1 

I område for bebyggelse og/eller anlegg kan det ikke gis tillatelse til søknadspliktige tiltak 

(PBL § 20-1) før det foreligger områdeplan eller detaljreguleringsplan. 

For utarbeidelse av nye planer gjelder kravene som er opplistet i kap. 10.   

Ved bygging av nye boliger, fritidsboliger, sykehus, pleieinstitusjoner, skoler og barnehager 

innenfor gul eller rød støysone stilles det krav om reguleringsplan. 

Kommunedelplan med bestemmelser for Innset / Altevann er innarbeidet i gjeldende areal-

plan og oppheves. 

Vedtatte regulerings- og bebyggelsesplaner jf planarkiv for Bardu kommune, skal fortsatt 

gjelde med unntak av utnyttelsesgraden for boligtomter, hvor bestemmelse nr 3.1 gjelder 

foran planer vedtatt før 2005.  

Retningslinjer: 

Kommuneplanen skal gjelde foran reguleringsplaner der det er motstrid. Kommunen kan 

kreve utarbeidet reguleringsplan for større bygge- og anleggstiltak selv om det i utgangs-

punktet ikke reises plankrav direkte av kommuneplanens bestemmelser.  

2.2 Unntak fra plankrav §§ 11-10 nr 1 og 11-11 nr 2 

a) For bolig- eller fritidstomter uten reguleringsplan kan oppføring av anneks/uthus/garasje, 

mindre tiltak på eksisterende bygninger (PBL § 20-5), utvidelse/fortetting av eksisterende 

bolig- og fritidsbebyggelse, samt VA-anlegg, godkjennes uten plankrav forutsatt at de ikke 

er i strid med kriteriene i pkt. 2.2 c) og bestemmelsene i pkt. 3.1 eller pkt. 3.2. Dette gjelder 

for områder som i plankartet er satt av til til SB, SF og byggeområder bolig-/ fritidsbebyg-

gelse. 

b) For LNFR-områder avsatt til gjeterhytter som nødvendige tiltak for landbruk og reindrift 

og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, jf PBL § 11-7 

nr.5 a) kan gjeterhytter med tilhørende utedo/uthus godkjennes uten plankrav forutsatt at 

de er i hht til bestemmelsene i pkt 7.1.2.  

  

c) i LNFR-områder for spredt boligbebyggelse kan oppføring av inntil 4 nye boliger god-

kjennes uten plankrav, forutsatt at det ikke er i konflikt med bestemmelsene for boliger pkt 

3.1 og følgende kriterier:  

- Ikke skjer på dyrka mark i landbrukets kjerneområder 

- Ikke kommer i konflikt med viktige områder for naturmangfold 

- Ikke plasseres i sårbare områder i snaufjell  

- Har tillatelse fra vegmyndigheter til utvida bruk av, eller ny, avkjørsel. 

- Ikke hindrer eksisterende løypetraseer eller adkomst til utmark og friluftsområder.  

 - Ikke ligger i byggeforbudssonen langs vann/vassdrag, jf pkt 8.1 

 - Ikke ligger i nedslagsfelt for drikkevann 

 - Ikke berører områder med biologisk mangfold/naturtyper av høg verdi. 

- Har tilfredsstillende vann-, avløps- og parkeringsløsning. Godkjent utslippstillatel-

se skal foreligge. 

               - Støyforhold tilfredsstiller krav i T-1442/2012 
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d) I LNFR-områder for spredt fritidsbebyggelse kan utvidelse og tilbygg på eksisterende 

fritidsbebyggelse godkjennes uten plankrav forutsatt at de er i hht til bestemmelsene i pkt 

3.2 og kriteriene i pkt. 2.2 c).  

 

e) I LNFR-områder for spredt næringsbebyggelse kan oppføring, utvidelse og tilbygg på 

bygninger/anlegg for fritid- og turistanlegg godkjennes uten plankrav, forutsatt at det ikke 

er konflikt med bestemmelsene i pkt. 2.2 c).    

2.3 Innhold i utbyggingsavtaler § 11-9 nr. 2 

Ved utbygging av areal som i kommuneplanens arealdel er avsatt til, og som skal regule-

res til bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og infrastruktur, samt Forsvaret, skal be-

hov for utbyggingsavtaler avklares ved oppstart av planarbeid. Utbyggingsavtale vil kunne 

omfatte opprusting, etablering og drift/vedlikehold av nødvendig intern og ekstern teknisk 

og grønn infrastruktur, herunder avklare rettigheter til grunn. Andre tiltak som er nødvendi-

ge for gjennomføring av planvedtak kan være miljø- og kulturtiltak, organisatoriske tiltak, 

finansielle tiltak og utbyggingstakt.  

 

I alle større utbyggingsområder for bolig skal det vurderes om kommunen eller andre skal 

ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris. Avtalen vil kunne omfatte 

antall boliger i et område, største og minste boligstørrelse og nærmere krav om boligstør-

relse. Hovedprinsippet er at utbygger/grunneier besørger eller bekoster tilrettelegging av 

nødvendig intern og ekstern infrastruktur, samt andre nødvendige tiltak innenfor lovens 

krav om nødvendighet og forholdsmessighet. jf. PBL § 11-9 nr.2 

 

Reguleringsplan regulerer de fysiske realitetene som innhold og kvalitet og sikrer gjennom-

føring ved utforming av rekkefølgebestemmelser. Utbyggingsavtale regulerer gjennomfø-

ring av kommunal arealplan ved å avklare partenes rettigheter og plikter, herunder hvem 

som skal finansiere tiltak og stå for gjennomføringen.  

 

Følgende dokumenter legger føringer for kommunens situasjon og prioriteringer i forhold til 

utbygging av infrastrukturtiltak som hovedveger, hovedanlegg for vann og avløp, energi og 

grønnstruktur:  

 Arealdelen  

 Trafikksikkerhetsplan/Ny kommunedelplan samferdsel 

 Hovedplan for vann og avløp  

 Økonomiplanen. 

 

2.4 Krav til, eller eventuelt forbud mot eller påbud om, nærmere angitte lø s-

ninger for veg, vann, avløp, transport, tekniske krav og  eventuell tilrette-

legging for vannbåren varme § 11-9 nr 3 

Vann og avløpsanlegg 

Kommunedelplan vann og avløp må legges til grunn i planleggingen av nye vann- og av-
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løpsanlegg. Bestemmelser gitt i lov og forskrift og VA-normen må følges. 

Tilknytningsplikt regulert i egen kommunal forskrift.   

 

Fjernvarme 

Ved utvikling av byggeområder skal det utredes mulighet for etablering av fjernvarmeanlegg, 

og det kan stilles krav i reguleringsplan om tilknytningsplikt. 

 

Fritidsboliger uten innlagt vann og avløp og ikke tilknyttet veg  

Som hovedregel tillates ikke innlagt vann og avløp i spredt fritidsbebyggelse.   

2.5 Rekkefølgekrav for å sikre samfunnsservice, teknisk infrastruktur, grøn n-

struktur før områder kan tas i bruk og tidspunkt for når områder kan tas i 

bruk til bygge- og anleggsformål, herunder rekkefølgen på utbyggingen § 

11-9 nr. 4 

Rekkefølgekrav for å sikre etablering av samfunnsservice, teknisk infrastruktur, grønnstruk-

tur før områder kan tas i bruk, skal fastsettes i reguleringsplan. 

 

Som en del av planarbeidet skal det utføres risiko- og sårbarhetsanalyser for aktuelle utbyg-

gingsareal. I områder som er vist som fareområder for skred og flom samt områder med 

marin leire, må det utføres nærmere undersøkelser før eventuell utbygging kan skje. (Veile-

der til TEK 10 for § 7-3). Det må gjøres geotekniske vurderinger i alle LNFR-områder før 

utbygging/tiltak iverksettes.  

 

I områder satt av til byggeformål kan tiltak etter PBL § 1-6 ikke igangsettes før det foreligger 

godkjent plan for tekniske anlegg, veg, vann og avløp. 

 

Avkjørselstillatelse: Nye tiltak skal bruke eksisterende avkjørsler der det ligger til rette for 

det. Alle tiltak skal ha tillatelse til avkjøring fra vegmyndigheten. Før det gis byggetillatelse 

skal det opparbeides sikker adkomst i henhold til Statens vegvesen til enhver tid gjeldende 

vegnormal. 

 

Jordlov og skogbrukslov gjelder uavkortet inntil det foreligger godkjent reguleringsplan/ byg-

gesøknad for nye utbyggingsområder. For tiltak som ikke krever plan skal endret arealbruk 

forelegges landbruksmyndigheten for oppdatering i Landbruksregisteret. 

 

Kulturminneloven gjelder uavkortet for foreslått arealbruk og nye utbyggingstiltak inntil kul-

tur-vernemyndighetene (Sametinget og fylkeskommunens kulturetat) har godkjent tiltaket. 

Dersom det under arbeid i marken skulle komme fram gjenstander eller levninger som viser 

eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturvernmyndighetene. 

 

Naturmangfoldsloven med forskrifter skal legges til grunn for all planlegging av arealbruk. 

 

Utbyggingsrekkefølge: 

 F1 – Granneset 2: Infrastruktur til området må i størst mulig grad samordnes med 

regulert område for planident 1922099 (Granneset 1) 

 Før detaljregulering av E6 i tunnell vest for Setermoen sentrum og område B3 (Kir-

http://www.bardu.kommune.no/getfile.php/3252872.181.rxdrwbwxfu/Forskrift+om+gebyr+for+vann+og+kloakk+161215.pdf
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kemo 4) skal veglinja vurderes justert i forhold til overliggende boligområder. 

 

 

2.6 Byggegrenser, utbyggingsvolum, funksjonskrav, herunder om universell 

utforming, leke-, ute- og oppholdsplasser, skilt og reklame, parkering, fr i-

kjøp av parkeringsplasser (etter § 28-7) og utnytting av boligmassen (et-

ter § 31-6) § 11-9 nr 5 

Byggegrenser  

- til veg: Riksveger 50 m. Fylkesveg 30 m Kommunal veg 15 m. Avstanden måles fra 

midtlinje veg eller midtlinje gang/sykkelveg. 

- i forhold til nedslagsfelt for drikkevann: Utenfor nedslagsfelt for drikkevann. 

 

Universell utforming  

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det tas inn bestemmelser som sikrer universell 

utforming. I alle plan og byggesaker skal det gjøres rede for hvordan universell utforming er 

ivaretatt, i henhold til de til enhver tid gjeldenede krav og retningslinjer. Arbeid som er nevnt 

i PBL §§ 20-1 og 20-2 kan ikke settes i gang før tilfredsstillende løsninger for universell ut-

forming er dokumentert, jf § 5-4 i byggesaksforskriften.  

 

Det skal særlig legges vekt på å legge til rette for universell utforming i områder som er of-

fentlig tilgjengelige. Hensynet til universell utforming skal tidlig inn i planprosessen slik at det 

ikke blir behov for senere tilpassinger eller tilleggsløsninger. 

 

2.7 Miljøkvalitet, estetikk, natur, landskap og grøntstruktur, midlertidige og 

flyttbare konstruksjoner og anlegg § 11-9 nr 6 

Støy  

Miljødirektoratets retningslinjer for behandling av støy T-1442/2016 skal ligge til grunn for all 

planlegging og saksbehandling i kommunen. Områdene skal utformes på en slik måte at 

støy minimeres i bygg og ved utendørs oppholdsareal.  

Ved planlegging av ny virksomhet eller ny støyfølsom bebyggelse og opprettelse av grunn-

eiendom til samme formål skal støygrenser i T-1442 tabell 3 søkes overholdt. 

Der det kan være støy over grenseverdiene og støyforholdene ikke er kjent, skal tiltakshaver 

få gjennomført støyberegning som dokumenterer forholdene før det kan gis tillatelse til tiltak.  

 

Byggeskikk: Nye tiltak skal tilpasse seg og harmonisere med omgivelser, natur og eksiste-

rende bygningsmiljø. Estetikkveileder for Setermoen sentrum videreføres som forskrift, jf 

vedtak 4.3.2008. og skal være retningsgivende for kommunen for øvrig. 

 

Friområder; nærturområde 

Nye tiltak skal tilpasses eksisterende grøntstruktur slik at ikke tilgjengelighet og opplevel-

sesverdier bygges ned. 
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Master og kabeltraseer:  

Master og kabler skal primært samlokaliseres. Plan- og-bygningsmyndigheten kan kreve at 

det utarbeides en samlet oversikt over de ulike aktørenes utbyggingsbehov i et gitt område 

før tillatelse gis til en enkeltaktør. 

 

Midlertidige og flyttbare konstruksjoner: 

Langvarig plassering (ut over 3 mnd) av lavvoer, campingvogner og tilbygg til disse tillates 

ikke på andre steder enn på de etablerte campingplassene i kommunen. Unntak fra dette er 

opplagring av campingvogn på egen eiendom.  

Campingvogner og mobile enheter for rekreasjon/jakt og fiske tillates ikke i utmarksområder 

over tregrensa og på islagte vann utover perioden 25.9.-30.11.  

 

2.8 Hensyn som skal tas til bevaring av eksisterende bygninger og annet ku l-

turmiljø § 11-9 nr 7 

I forbindelse med plan- og byggesaker skal det søkes å bevare verdien av kulturminner og 

bygninger med antikvarisk/kulturhistorisk betydning. 

Ved all saksbehandling etter plan- og bygningsloven skal oppdatert datasett med kulturmin-

ner lastes ned fra Norge digitalt for å sikre at hensynet til kulturminner ivaretas. Dersom det 

avdekkes manglende kunnskap om kulturminne skal dette tas med videre i saksbehandling-

en og videreformidles kulturmyndigheten og kunnskapsbasene oppdateres. 

 

2.9 Forhold som skal avklares og belyses videre i reguleringsplan, miljøop p-

følging og -overvåking 

Risiko- og sårbarhetsanalyse: 

Som en del av planarbeidet skal det utføres risiko- og sårbarhetsanalyser for aktuelle utbyg-

gingsareal.  
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3 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 11-7 NR 1) 

Bebyggelse og anlegg omfatter boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, sentrumsformål, kjøpe-

senter, forretninger, bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting, fritids- og turistformål, 

råstoff-utvinning, næringsbebyggelse, idrettsanlegg, andre typer anlegg, uteoppholdsarealer, 

grav og urnelunder. 

3.1 Boligformål 

 

Kode Område Plankrav Vilkår 

B1 Brandsegg Situasjonsplan  Inntil 4 nye tomter i tillegg til eksiste-

rende 

B2 Elverum Situasjonsplan Inntil 4 nye tomter i tillegg til eksiste-

rende 

B3 Kirkemo 4 Detaljreguleringsplan  

 

For B1 og B2 kreves  situasjonsplan som viser adkomster og tomtefordeling for i hht kriterier 

i pkt 2.2 c).  

 

For reguleringsplaner eldre enn 2005 som videreføres, utvides %-BYA til 35%. For garasjer 

gjelder bestemmelsene som under. 

 

For områder uten reguleringsplan og fradelte boligtomter gjelder følgende bestemmelser 

jf § 11-10 nr.1: 

Bebygd areal per tomt skal ikke overstige %-BYA =40%; for store tomter dog ikke mere enn 

400m2 per boenhet. 

 

Bebyggelsen kan oppføres med en maksimal gesimshøyde på 6,5 meter og en maksimal 

mønehøyde på 8,0 meter regnet i forhold til planert terreng gjennomsnittsnivå rundt byg-

ningen. Ved beregning av gesimshøyder på hus med skrått tak, skal ikke takopplett eller 

arker regnes med, forutsatt at fasadelengden på takopplettet eller arken er mindre eller lik 

1/3-del av fasadelengde på husets hoveddel.  

 

Garasje, carport, uthus eller lignende bygg, som ikke er beregnet på beboelse, kan ha en 

maksimal gesimshøyde på 3,5 meter regnet i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå 

rundt bygget. Takvinkel skal som hovedregel følge hovedbygningen. Maksimalt BYA for 

garasje, carport, uthus eller lignende bygg er 70 m2.  

 

Tiltaket skal tilpasses terrenget. Nødvendig masseutfylling skal være forholdsmessig. 

 

Ved en boenhet skal det avsettes sammenhengende, minste uteoppholdsareal på MUA = 

100m2. Ved etablering av flere boenheter, økes arealkravet med +25m2 per boenhet. Areal-

kravet skal dekkes på tomta der bygningen ligger. Arealet skal være egnet til lek og opphold 

og skal ikke være bebygd eller avsatt til kjøring, parkering eller annet formål. Kommunen 

kan godta at uteareal for eiendommens behov helt eller delvis avsettes på fellesareal.  

 

https://kommunekart.com/?urlid=8094e2bac795472fb84ea2d08b964cf9
https://kommunekart.com/?urlid=62edfc54abf341ca9ebad1522ddd36cd
https://kommunekart.com/?urlid=0a490419718b4220aadb6417a8c8c848
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I områder avsatt til boligbebyggelse, kan det etter søknad tillates etablert lettere nærings-

virksomhet på inntil 20 % av boligens BRA. Næringsvirksomheten må ikke være til miljøbe-

lastning eller annen ulempe for boligområdet, og forutsettes primært å være av midlertidig 

karakter. 

Retningslinjer: 

Illustrasjonen viser forskjellige typer fundamenter. Massebalanse vist i fig. 1 skal foretrekkes 

foran fylling vist i fig. 2. 

        

 

Uteoppholdsareal er areal som er egnet til lek, opphold og rekreasjon. Uteoppholdsareal 

omfatter den ubebygde delen av tomta som ikke er avsatt til kjøring og parkering. Areal 

avsatt til f.eks. søppelkasser, sykkelstativ og lignende er ikke egnet til opphold og skal ikke 

medregnes i uteoppholdsarealet. 

For næringsvirksomhet på boligeiendom regnes ikke hjemmekontor, innomhus lagervirk-

somhet (gjelder ikke lagring av store kjøretøyer / anleggsmaskiner og lignende), småskala 

tjenesteyting og andre typer virksomhet som ikke generer trafikk av store kjøretøyer eller 

kundetrafikk av særlig grad.  Etablering av kennel og/eller utendørs hundehold til eksempel-

vis hundespann eller annen aktivitet ut over det som regnes som normalt familiehold av 

hund, regnes som næring og tillates ikke i tettbygte strøk. 

3.2 Fritidsbebyggelse 

 

Kode Område  Plankrav  Vilkår 

F1 Granneset II Detaljregulering  

 

For områder uten reguleringsplan og fradelte fritidstomter gjelder følgende bestemmelser,  

jf § 11-10 nr. 1: 

Pr tomt tillates inntil 3 bygg dvs. hovedhus pluss tilhørende anlegg. Maksimum bruksareal 

BRA=140 m2, og bebygd areal BYA=170 m2; arealberegning i hht TEK10/ veileder Grad av 

utnyttin. Maksimal BRA på frittstående uthus/anneks er 30 m2.  

 

Bebyggelsen skal tilpasses lokal byggeskikk med vekt på tre som konstruktivt og værbeskyt-

tende materiale og fargevalg som harmoniserer med landskapet. Som taktekkings-materiale 

skal det nyttes ikke reflekterende plater/materiale, slik som tre, torv eller pappshingel. Møne-

retning skal følge bygningens lengderetning og skal i hovedregel følge terrengkotene i skrått 

terreng; takvinkel mellom 15 og 35 grader. Ved spesielle terrengtilpasninger kan andre tak-

typer godkjennes. 

Verandaer skal tilpasses bygningens størrelse og i størst mulig grad tilknytes eksisterende 

terreng. 

https://kommunekart.com/?urlid=283ddb8eaac145c493f5af3aeebe439a
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Høyden på grunnmurer/pilarer skal ikke overstige 90 cm over opprinnelig gjennomsnittlig 

terrengnivå. Når grunnforholdene tilsier det, kan likevel deler av fundamentet tillates høyere. 

Tillatt mønehøyde over grunn-mur/pilarer skal ikke overstige 5,5 m.  

 

Vann og avløp kan tillates etter en særskilt vurdering.  

Innlagt strøm kan tillates, fortrinnsvis gjennom jordkabel.  

 

Det skal ikke gjøres større inngrep i terrenget enn nødvendig for å realisere byggeprosjek-

tet. Det skal ikke opparbeides plener og hager for hytter som ligger i utmark. Tomtene skal i 

størst mulig grad framstå som ”naturtomter”, og tilpasses landskapet og terrenget. Kun 

stedegne arter tillates.  

 

Bruksendring fra garasjer, naust, uthus eller lignende til hytte er ikke tillatt. 

 

Det er i utgangspunktet ikke tillatt å gjerde inn fritidseiendom eller fritidsbebyggelse som 

ligger i utmark, jf friluftsloven. I 100-metersbelte langs vann og vassdrag gjelder bestemmel-

sene i kapitel 8. 

Retningslinjer: 

Fritidsboliger omfatter ordinære privateide fritidsboliger med tilhørende anlegg som uthus og 

anneks, som ikke nyttes til permanent opphold. 

 

Ved fundamentering skal massebalanse vist i fig. 1, i pkt 2.1 foretrekkes foran fylling vist i fig. 

2. Maksimal størrelse for selveier- og festetomter er 2000 m2. 

 

3.3 Fritids- og turistformål 

 

Kode Område Plankrav Vilkår 

FT1 Fosseng camping Situasjonsplan Utvidelse og permanente kon-

struksjoner krever detaljregule-

ringsplan 

FT2 Solbakken camping Situasjonsplan Utvidelse og permanente kon-

struksjoner krever detaljregule-

ringsplan 

ID 

1922038 

Altevatn Caravan-

plass 

Reguleringsplan  Utvidelse og permanente kon-

struksjoner krever endring av 

plan 

 

 

 

Område for camping og caravanoppstilling: 

Fortetting innenfor gjeldene område krever situasjonsplan. Utvidelse og permanente kon-

struksjoner krever reguleringsplan. Permanente konstruksjoner er følgende: 

 Campingvogner som har fått fast forbindelse til bakken gjennom fundament 

 Hytter 

https://kommunekart.com/?urlid=64ff1a0523304d0f9ce332937ce43dcb
https://kommunekart.com/?urlid=cb9828271ebb49c18a13e7d22643155d
https://kommunekart.com/?urlid=3a684fed48b34d4a9c07b65ab51ba3a6
https://kommunekart.com/?urlid=3a684fed48b34d4a9c07b65ab51ba3a6
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 Terasser og spikertelt som har permanent karakter og som ikke raskt kan fjernes el-

ler som er over 15m2 

 Toalett og servicebygg 

 

Innenfor godkjent situasjonsplan /reguleringsplan gjelder følgende bestemmelser for tilbygg/ 

«spikertelt» og plattinger: 

 Pr parsell tillates spikertelt og platting med maks BYA 15m2. Avstand mellom parsel-

lene min 4 meter målt fra ytterste punkt på takutstikk/takrenne/platting. Biler som ik-

ke skal benyttes til overnatting kan plasseres i denne sonen.  

 Spikertelt inntil 2,5 m bredde og 6 m lengde og ikke lenger enn vognas lengde. Maks 

høgde over vogna: 30 cm. Dør til spikertelt skal slå ut. Det tillates ikke grunnmur eller 

støpt såle. Levegger maks 1,8 m. Maks samlet bredde for spikertelt og platting 4,5 

m. Farger og materiale skal tilpasses bebyggelse og naturgitt miljø. 

 For områder over 1200 m2 skal det settes av en branngate på min 8 meter mellom 

installasjoner/vogner/bobiler. Ved brann eller annen fare skal vogner raskt kunne 

kobles til bil og fjernes. 

 Brannslokkeutstyr og branninstruks skal være godkjent av kommunen og bekjentgjø-

res alle brukere av området. 

 

3.4 Sentrumsformål og kjøpesentre 

Kjøpesenter: 

Ihht Fylkesdelplan for kjøpesenter i Troms1 tillates dette ikke etablert utenfor Setermoen 

sentrum. Sentrumsbegrepet er området Fra Kirkeparken til Forsvarsmuseet.  Jmf. «Regule-

ringsplan for Setermoen sentrum». Forbudet omfatter å etablere eller utvide kjøpesentre 

med et samlet bruksareal på mer enn 3 000 m². 

 

Setermoen sentrum: 

I hht reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Setermoen sentrum skal bygningsmyn-

digheten kreve detaljert situasjonsplan for tomta. For områder som fortettes med nybygg 

og/eller tilbygg skal det utarbeides detaljreguleringsplan for hele området.   

Retningslinjer: 

Formålet med rikspolitisk bestemmelse og fylkesdelplan for kjøpesenter er å konsentrere nye 

aktiviteter til sentrum for å støtte opp og sentrumsutviklingen, og å legge til rette for mindre 

behov for bilbruk for sentrumsnær bosetting. 

 

I den rikspolitiske bestemmelsen for kjøpesenter med tilhørende veiledningsmateriale beskri-

ves/defineres kjøpesenter som følgende: 

«Med kjøpesenter forstås detaljhandel i bygningsmessige enheter og bygningskomplekser 

som etableres, drives eller framstår som en enhet, samt utsalg som krever kunde- og med-

lemskort for å få adgang. Dagligvareforretninger er å oppfatte som kjøpesenter i denne 

sammenheng. Det samme er varehus som omsetter én eller flere varegrupper. Som kjøpe-

                                                
1
 Ikrafttredelse 1.1.2016 «Regional plan for handel og service i Troms 2015-2024.  
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senter regnes også handelsvirksomhet lokalisert i flere enheter innenfor et område som for 

eksempel en handelspark.» 

 

Plasskrevende varer: «Dette gjelder forretninger med salg av biler og motorkjøretøy, båter, 

landbruksmaskiner/anleggsmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra plantes-

koler/ hagesentre.» 

 

Sentrumsformål innbefatter byggeområder for boliger og offentlige bygninger, hotell, bensin-

stasjon, forretninger, kontor, trafikkområder, samt grøntområder/friområder inkl. Elveparken. 

3.5 Råstoffutvinning 

 

Kode Område Plankrav Vilkår 

R1 Furumoen/Stormoegga Detaljreguleringsplan  

R2 Leirtaket Driftsplan  

R3 Rotvoll Detaljreguleringsplan  

R4 Bergsletta Detaljreguleringsplan  

R5  Steiland Detaljreguleringsplan  

R6 Austre Kroken Driftsplan Avsluttes/Ferdigstilles innen 

2019. 

 

For nye ordinære uttak og utvidet drift av eksisterende uttak med profesjonelle/kommersielle 

drift kreves det detaljplan før tiltak settes i verk. For områder som ikke er avsatt til råstoffut-

vinning på kommuneplankartet, men der det drives/ og/ eller er drevet råstoffutvinning, kre-

ver kommunen godkjent reguleringsplan. Dette gjelder før driften videreføres eller tas opp 

igjen ved samlet uttak over 5000 m3. For uttak mellom 0 – 5000 m3 skal plankravet vurderes 

ved ustabil grunn, uttaket skal skje i eller ved sårbare områder, eller dersom uttak vil inne-

bære et ekstraordinært faremoment for de nærmeste omgivelsene. 

 

Detaljplanen skal ha bestemmelser om omfang, uttaksretning og avslutning, evt. etappevis 

drift og deponier. Adkomst til offentlig veg skal også være med i planområdet.  

 

Uttak for å dekke husbehovet kan tillates. Dette omfatter ikke uttak i vassdrag, og i bygge-

forbudssone langs vassdrag. Plankrav kan i særlige tilfeller utløses ved ustabil grunn, utta-

ket skal skje i eller ved sårbare områder, eller dersom uttak vil innebære et ekstraordinært 

faremoment for de nærmeste omgivelsene.  

 

Det er i utgangspunktet ikke tillatt å gjøre uttak, fylling eller deponering av masser i vass-

drag, eller i byggeforbudssone til vassdrag. Dispensasjon kan gis etter vurdering av kom-

munen og NVE. 

Se for øvrig kapitel 8 Bruk og vern av sjø og vassdrag. 

Retningslinjer: 

Uttak til husbehov er mindre uttaksområder som drives av grunneier til eget forbruk. 

 

https://kommunekart.com/?urlid=c22ef9f62ce540418df7fa4398bfac88
https://kommunekart.com/?urlid=5e5de565b1f341ef914858c0b309f0d4
https://kommunekart.com/?urlid=1a2a91078de44e8f87d431939c881385
https://kommunekart.com/?urlid=024b2e9561f14c01958fcb05a859adc0
https://kommunekart.com/?urlid=4589719b46e74cbe8dcb19e73a2d17c5
https://kommunekart.com/?urlid=93835ecdbca24f908a48cab09a70888c
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Uttak  over tid, over 500 m3, er meldepliktig etter mineralloven. Uttak av naturstein er melde-

pliktig uansett størrelse. Driftsplan kan kreves for uttak mellom 500 m3 og 10.000 m3. Uttak 

større enn 10.000 m3 er konsesjonspliktig, jf. Veileder til mineralloven. 

 

Uansett størrelse behandles masseuttak etter plan- og bygningsloven (PBL).  

I vurdering av søknad vil følgende kriterier vektlegges: 

 Forurensing, inkludert støy og støvproblematikk 

 Atkomstmuligheter, kryssløsning og bruk av offentlig veg 

 Driftstider 

 Bunnkote for uttak av løsmasser 

 Høyde og form på terrenget 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 Etterbruk 

 Ansvarsretter 

 

Andre sektorlover gjelder uavkortet.  

Rapport nr 95.073: Forvaltningsplan for sand, grus og pukk i Bardu kommune; NGU 1995 

 

3.6 Næringsbebyggelse 

 

Kode Område Plankrav Vilkår 

N1 TS-hallen Elverum Detaljreguleringsplan Ved endring/utvidelse av eks om-

råde 

N2 Forsethmoen Detaljreguleringsplan Ved endring/utvidelse av eks om-

råde 

 

Krav til utforming TS-hallen Elverum: 

Ved regulering (eller Byggesaksbehandling) skal området for tjenesteyting/ boligbebyggelse 

skjermes mot industribebyggelse for støy, støv og andre forurensninger eller settes en 

byggegrense som ivaretar interessene til barnehagen, skolen og idrettsbanen, samt boliger. 

Tiltakshaver dekker kostnadene. 

Retningslinjer: 

Næringsbebyggelse omfatter industri-, håndverks- og lagervirksomhet. Kontor og forretning 

inngår i prinsippet ikke i begrepet næringsformål. 

  

https://kommunekart.com/?urlid=754ff3607bed4291b61e8deec37c9396
https://kommunekart.com/?urlid=d9b39ff935aa43538d2a1e92a67d620e
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3.7 Idrettsanlegg 

 

Kode Område Plankrav Vilkår 

I1 Steilia alpinanlegg Kommuneplanens  

arealdel 

Ved vesentlig endring/utvidelse 

av eks område kreves regule-

ringsplan 

 

I2 NMK-Bardubanen Kommuneplanens  

arealdel 

 

For nyetablering/endringer av områder for støyende virksomheter, for eksempel skytebaner 

og motorcrossanlegg, skal det ved plan- /byggesak følge en støyfaglig redegjørelse. Jf. PBL 

§ 11-9 nr. 1 

 

3.8 Grav- og urnelunder 

 

Kode Område Plankrav  Vilkår 

GL1 Sponga kirkegård Situasjonsplan Det stilles krav om reguleringsplan 

ved utvidelse eller andre større 

tiltak i tilknytning til grav- og urne-

lunder, jf. PBL § 11-9 nr. 1 

GL2 Gamle Lund kirke-

gård 

GL3 Nye  Lund kirkegård 

GL4 Innset Kirkegård 

GL5 Sørdalen Kirkegård 

GL6 Skoelvli kirkegård 
 

  

https://kommunekart.com/?urlid=8776a9b3b1ff4919934c7645ba042f3f
https://kommunekart.com/?urlid=b89df24e3add44c3aa74623369984df4
https://kommunekart.com/?urlid=ac4e6bdc64d444229705bec132102ad7
https://kommunekart.com/?urlid=076c1a7f597545e0b446cd40ba099f99
https://kommunekart.com/?urlid=03fe6a18d03e42a694ca913aa6fe398c
https://kommunekart.com/?urlid=b051b89705a4401cbcea078a74f7a3eb
https://kommunekart.com/?urlid=3174651cac224371a3235a21ec0d2c97
https://kommunekart.com/?urlid=539e92aa50a0444bab365230634173bc
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4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR                   

PBL § 11-7 NR. 2 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur inneholder veg, bane, lufthavn, havn, hovednett 

for sykkel, kollektivnett, kollektivknutepunkt, parkeringsplasser, og traséer for teknisk infra-

struktur. Planbestemmelsene i PBL gjelder ikke for kraftledninger og transformatorstasjoner i 

sentral- og regional-nettet som krever konsesjon. Dette innebærer videre at det ikke kan 

fastsettes planbestemmelser for slike anlegg. Arealene rundt slike anlegg kan vises som 

hensynssoner etter PBL § 11-8 bosktav a).  

 

Mindre anlegg innenfor områdekonsesjonene omfattes av PBL, f.eks. småkraftverk med 

overførings-linjer. 

4.1 Kraftforsyning og telekommunikasjon mm 

Ved etablering av nye anlegg, samt ombygging/endring av eksisterende, tillates det ikke 

luftstrekk i boligområder, fritidsboliger eller for øvrig tettbygde strøk. Det settes krav til sam-

ordning av f.eks. strøm, telekabler mv. 

Retningslinjer: 

Tillatelse til etablering av trafoer, nodehus med mer kan kun gis i samsvar med godkjent 

kommune-/reguleringsplan, evt. ved mindre endring av plan, eller dispensasjon. 

4.2 Parkeringsplasser 

Eksisterende utfartsparkeringsplasser P1-P9 kan utvides med inntil 20 oppstillingsplasser.  
Parkeringsplasser forutsettes å være åpen for allmenheten.  
 

P1 Bones 

P2 Strømseng 

P3 Bruhaug 

P4 Sponga 

P5 Istind 

P6 Granberg 

P7 Bjørnsmo 

P8 Tverrelvdalen 

P9 Krogstadskaret 

 
Innenfor disse områdene er det tillatt å sette opp WC, søppelstativ, utemøbler og informa-
sjonstavler. Kommunen er ansvarlig for detaljplanlegging.  
 
Områdene tillates ikke utbygd før det foreligger en samlet plan for drift og vedlikehold. 

 

  

https://kommunekart.com/?urlid=6a1b642d63b94bd3a1fec930f5733f3a
https://kommunekart.com/?urlid=bf6103af88ed4663b818429d11f24bd0
https://kommunekart.com/?urlid=156fb3d3aebd4c61b86f576af8e42b62
https://kommunekart.com/?urlid=2fe35ba75b1e4facadb29a030d637b81
https://kommunekart.com/?urlid=22444eb2f6be46b9b2223872f99edde5
https://kommunekart.com/?urlid=bce136db3c7b4bc3b3a34b25a0d34000
https://kommunekart.com/?urlid=f9cd59856702426f90586c4f2c007fdc
https://kommunekart.com/?urlid=797fa31c79764852aa36645b11b212b9
https://kommunekart.com/?urlid=ef95341730c947738daea26e742842f2
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5  GRØNNSTRUKTUR PBL § 11-7 NR.3 

Grønnstruktur inneholder naturområder, turdrag, friområder og parker. I stor grad angir form-

ålet natur- og friområder i tilknytning til tettsted som kan være opparbeidet og tilrettelagt for 

allmennheten. 

5.1 Friområder 

 

Kode Område Plankrav Vilkår 

G1 Steilandodden Situasjonsplan Skogen forvaltes for 

ivaretakelse av natur-

mangfold og friluftsliv 

G2 Åbborvatnet Situasjonsplan  

Plankravet gjelder ved etablering av installasjoner som toalett, bålplasser, gapahuker o.l.  

Områdene tillates ikke utbygd før det foreligger en samlet plan for drift og vedlikehold. 

  

https://kommunekart.com/?urlid=c5507abe2a9e4b79b4afda127c41adaa
https://kommunekart.com/?urlid=c5507abe2a9e4b79b4afda127c41adaa
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6  FORSVARET PBL § 11-7 NR. 4 

Forsvaret inneholder ulike typer militære formål slik som militærforlegninger, øvingsområder, 

skyte-felt, sikkerhetssoner mv.  

6.1 Forsvarsområder  

Det er utearbeidet områdeplan, planid. R1922111, samt detaljreguleringsplan for 7 delom-

råder Setermoen skytefelt, planid. R1922105. I tillegg er det reguleringsplan for Setermoen 

leir planid. R1922081. Ved endringer/utvidelser er det krav om reguleringsplan. 

 

7 LANDBRUK, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER, SAMT 

REINDRIFT PBL § 11-7 NR. 5 

 

LNF(R)-områder omfatter områder for landbruk, herunder jord- og skogbruk, reindrift, ut-

marks-næring, fiske som ledd i stedbunden næring, og/ eller naturområder og områder for 

friluftsliv. Som landbruksbebyggelse defineres våningshus, nødvendig kårbolig, driftsbyg-

ninger, seter/ sommer-fjøs, gjeterbu/ skogsbu, gartneri, gårdsfabrikk, sagbruk, gårdsbutikk, 

landbruksverksted, naust og bygninger basert på gårdens ressursgrunnlag. 

7.1 LNFR- områder; areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og 

gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, jf 

PBL § 11-7 nr.5 a) 

 LANDBRUK 7.1.1
Tiltak skal tilpasses eksisterende bygningsmasse, materialvalg, farger og landskap. Bebyg-

gelse til boligformål kan oppføres med en maksimal gesimshøyde på 6,5 meter og en mak-

simal mønehøyde på 8,0 meter regnet i forhold til planert terreng gjennomsnittsnivå rundt 

bygningen. Ved beregning av gesimshøyder på hus med skrått tak, skal ikke takopplett eller 

arker regnes med, forutsatt at fasadelengden på takopplettet eller arken er mindre eller lik 

1/3-del av fasadelengde på husets hoveddel.  

Det skal gjøres en særskilt vurdering av behovet for kårbolig, våningshus og gjeter-

bu/skogsbu før bygging tillates. Vurderingen skal gjøres i henhold til aktuelle sektorlover 

som styrer slike tiltak, jf. jordlov og skoglov.  

 

Ved søknad om oppføring av gjeterbuer i LNFR-områder gjelder følgende: 

 For alle slike bygg i LNF-område, må det foreligge et reelt behov begrunnet i næ-

ringsvirksomhet i utmark. Behovet skal om nødvendig kunne dokumenteres.  

 Næringsområdets beliggenhet skal være slik at det er nødvendig med overnattings-

mulighet for å få en rasjonell utnyttelse av området.  

 Bygningens brutto grunnflate må ikke overstige 15 m². Frittstående uthus (vedskjul, 

utedo) på inntil 5 m² kan tillates da denne også fungerer som sikringsbu.  

 Bygningen må tilpasses terreng og vegetasjon. Det settes følgende krav til utfor-

ming:  

- Fasade av tre eller naturstein  

https://kommunekart.com/?urlid=d9e910accb474fb48994b9d98940f294


Planbestemmelser og retningslinjer 04.04.2017 

 

09.05.2017  

 

20 

- Taket tekkes med torv eller annet naturmateriale 

- Eventuelle vinder må være smårutete m/ gjennomgående sprosser  

- Fundamentering på pillarer eller tørrmur som lett kan demonteres.  

 

Før tiltak settes i gang kreves det avklaring av eventuelle interessekonflikter i forhold til 

landbruk, reindrift, naturvern, kulturvern, viltområder, friluftsliv, landskap og vassdrag. 

 

 GJETERHYTTER TILKNYTTET REINDRIFT 7.1.2
  

Kode Område Plankrav Vilkår 

Reg.plan ID 1922087 

R1 

Altevatn nord Situasjonsplan Inntil 2 nye 

Reg.plan ID 1922087 

R3 

Altevatn nord Situasjonsplan Inntil 12  med situasjons-

plan                                                

LNFR_R1 Lairevaggi Situasjonsplan Inntil 35 totalt 

LNFR_R2 Cuovzajæggi Situasjonsplan Inntil 15 totalt 

 
I tilknytning til hver gjeterhytte kan det oppføres utedo og forrådshus. Disse skal plasseres i 

en avstand inntil 20 m fra gjeterhytta. Alternativt bør disse føres opp som fellesbygg. 

Før byggetillatelse kan gis skal tiltaket være godkjent etter reindriftsloven.Det skal utarbei-

des en situasjonsplan for hele området med lokalisering av samtlige gjeterhytter. Situa-

sjonsplanen skal følge arealplanen og tas inn som illustrasjon ved neste rullering. 

 

Hyttene tillates oppført med saltak, alternativt kåtetak. Dersom saltak benyttes skal møne-

retninga følge høydekoter. Hytter tilhørende den enkelte reineier kan oppføres med maks 

BYA 35 m2 i en etasje med maks gesimshøyde 3,0 m. Takvinkel mellom 15 og 30 grader.  

Gjeterhytter, utedoer og forrådshus skal settes opp med material- og fargevalg som harmo-

nerer med de naturlige omgivelser. Taket skal ikke være med reflekterende flate. 

 

 

7.2 LNFR- områder med spredt boligbebyggelse jf. PBL 11-7 nr. 5 b) 

 

Kode Område Plankrav Vilkår 

SB1 Heimdal Kommuneplanens 

arealdel 

Inntil 4 nye boligtomter, til 

sammen 15 med eksisterende 

SB2 Utby Inntil 4 nye boligtomter, til 

sammen 10 med eksisterende 

SB3 Storbekkveien Inntil 4 nye boligtomter, til 

sammen 24 med eksisterende 

SB4 Steily Inntil 4 nye boligtomter, til 

sammen 8 med eksisterende 

SB5 Nordhusvegen Inntil 4 nye boligtomter, til 

sammen 17 med eksisterende 

https://kommunekart.com/?urlid=58ebacb75c3645e1a6afe3d7faadb588
https://kommunekart.com/?urlid=58ebacb75c3645e1a6afe3d7faadb588
https://kommunekart.com/?urlid=855b5227a5c546aeaed67602ce59deee
https://kommunekart.com/?urlid=855b5227a5c546aeaed67602ce59deee
https://kommunekart.com/?urlid=32780d51f27548cb806a617f061c9b9e
https://kommunekart.com/?urlid=0ff8c3e0338d4ff099e71d44261dacc6
https://kommunekart.com/?urlid=bd8be327c84c46ed87a6e074ef427595
https://kommunekart.com/?urlid=bd8be327c84c46ed87a6e074ef427595
https://kommunekart.com/?urlid=039a75dfee244fedbc2709f037107755
https://kommunekart.com/?urlid=5d24dc9f272446a398d4e8ac6297842a
https://kommunekart.com/?urlid=46e11498e92a427e835c5479ce10948e
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boligtomter og -hus 

SB6 Bardujord  Inntil 4 nye boligtomter, til 

sammen 8 med eksisterende 

SB7 Brubakken Inntil 4 nye boligtomter 

SB8 Bones  Inntil 4 nye boligtomter. Flom-

fare utredes nærmere 

I disse områdene kan boligbebyggelse tillates når utbyggingen ikke er i strid med kriteriene i 

pkt. 2.2 c).  

For tomteutnyttelse, krav til høyder og utforming gjelder samme krav for boligbebyggelse og 

garasje/uthus som i pkt 3.1. Kulturvernmyndigheten skal foreleggs enhver byggesak til utta-

lelse. 

Retningslinjer: 

Tomteareal bør ikke overstige 2 daa i viktige kjerneområder for landbruk, og ikke over 4 daa 

for øvrig.   

7.3 LNFR- områder med spredt fritidsbebyggelse jf. PBL 11-7 nr. 5 b) 

 

Kode Område Vilkår (antall nye og totalt 

hytter) 

Plantype 

SF1 Hammersletta 2 nye totalt 4 Kommuneplanens 

arealdel SF2 Sundlisetra 4 nye totalt 11 

SF3 Seterområde B 2 nye totalt 7 

SF4 Seterområde A 4 nye totalt 14 

SF5 Seterområde C 4 nye totalt 9 

SF6 Fossmosetra 2 nye totalt 3 

SF7 Alen 4 nye totalt 10 

SF8 Krogstadskaret 

nord 

2 nye totalt 13 

SF9 Krogstadskardet 

sør 

2 nye totalt 7 

SF10 Langvasslia 4 nye totalt 4  

I disse områdene kan fritidsbebyggelse tillates når når utbyggingen ikke er i strid med krite-

riene i pkt. 2.2 c).  

 

For fritidsbolig uten vegtilknytning skal tilfredsstillende parkeringsløsning være etablert for 

både sommer- og vinterparkering. 

 

For tomteutnyttelse, krav til høyder og utforming gjelder samme krav for fritidsbebyggelse og 

anneks/uthus som i pkt 3.2. 

 

Kulturvernmyndigheten skal foreleggs enhver byggesak til uttalelse. 

Retningslinje: 

Tomtestørrelse bør ikke overstige 1 daa. 

https://kommunekart.com/?urlid=d7c91f18c63e44648bf80cc57c5a5720
https://kommunekart.com/?urlid=5168f40fcd6d4ba89f8fff8ba637e9cc
https://kommunekart.com/?urlid=6a1b642d63b94bd3a1fec930f5733f3a
https://kommunekart.com/?urlid=42ea75d9ee8a4761a6853c6369e8ab4b
https://kommunekart.com/?urlid=42ea75d9ee8a4761a6853c6369e8ab4b
https://kommunekart.com/?urlid=92aceb5e65a545cfad21d4ea9f28ecb6
https://kommunekart.com/?urlid=92aceb5e65a545cfad21d4ea9f28ecb6
https://kommunekart.com/?urlid=92aceb5e65a545cfad21d4ea9f28ecb6
https://kommunekart.com/?urlid=92aceb5e65a545cfad21d4ea9f28ecb6
https://kommunekart.com/?urlid=aff43fe65fcf4c0684494fe199e4d0db
https://kommunekart.com/?urlid=81481c1a9754485caf90e1357e142af3
https://kommunekart.com/?urlid=81481c1a9754485caf90e1357e142af3
https://kommunekart.com/?urlid=4657272a180c4cfbb692bf4382f964cf
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7.4 LNFR-områder med spredt næringsbebyggelse jf. PBL 11 -7 nr. 5 b) 

 

 

Kode Område Plantype 

SN1 og SN2 Leina 1 og Leina 2 Kommuneplanens arealdel 

SN3 Storbukta Altevatn Kommuneplanens arealdel 
 

Leina 1 disponerer et areal på 3,4 daa, Leina 2 på 2,3 daa og Storbukta 1 daa. Installasjone-

ne skal plasseres og ha en slik utforming at den blir en naturlig del av omgivelsene, både 

med henblikk på materialbruk, fargevalg mv. Dette gjelder både klopper, toalett, kjøkken etc. 

 

Paradisbukta Leina: 

Av installasjoner tillates etter søknad til bygningsmyndigheten oppført: Lavvo/telt. I tillegg 

tillates utedo/uthus på max. 6 m2,  klopping med max bredde 30 cm, enkelt åpent utekjøkken 

på  maksimalt 6 m2 med tilhørende platt på maksimalt 14 m2. Tilstrekkelig brannskille mellom 

enheter skal ivaretas.  

 

Storbukta  

Av installasjoner tillates etter søknad til bygningsmyndigheten oppført: Lavvo/telt samt ute-

do/uthus max. 6 m2.   

https://kommunekart.com/?urlid=1766bf2893dd42f1868c516beeedff95
https://kommunekart.com/?urlid=4dded223b23440e29726784731447b23
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8 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG PBL § 11-7 N  

Formålet bruk og vern av sjø- og vassdrag inneholder ferdsel, farleder, akvakultur, drikke-

vann, natur- og friluftsområder hver for seg, eller i kombinasjon. Siden kommunen ikke gren-

ser til sjø, er denne problemstillingen utelatt.  

8.1  Byggeforbud langs vassdrag 

Det settes en byggegrense på 100 m langs alle innsjøer/ vann over 40 000 m2/40 daa og 

langs følgende vassdrag: 

- Barduelva 

- Skoelva 

- Salangselva 

- Sørdalselva 

- Østerdalselva 

Der offentlig veg er lokalisert nærmere vassdraget enn 100-metersgrense, er offentlig veg 

bygge-grense. For øvrige vassdrag settes en grense på 50 meter, med unntak av der hvor 

offentlig veg er lokalisert nærmere. Der er offentlig veg byggegrense. 

 

Nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på 

gårdens ressursgrunnlag kan etter søknad tillates. Ved plassering og utforming skal det 

særlig tas hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, jordvern, landskap og andre allmenne 

interesser. 

 

Retningslinjer: 

I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kul-

turmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 

 

Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag T-1082 Verna vassdrag og ”Flerbruksplan for 

Bardu- og Målselvvassdraget”, 1994.  

 

I Bardu er tre vassdrag vernet, primært mot kraftutbygging. Dette innebærer at hele nedbørs-

feltet med de verdier (natur, biologisk mangfold, kulturminner etc) som finnes der er vernet. 

Vassdragene som er vernet i klasse II (spredt bosetting) og III (lite påvirket av menneskelig 

aktivitet) er:  

• Barduelva ovenfor Altevatnet, vernet 1986. Store deler av dette ligger i dag i Ro-

hkunnborri  nasjonalpark, Innebærer nedbørsfeltet rundt Geavdnjajávri og Leinajávri..  

• Sørdalselva, vernet 1993. Nedbørsfeltet strekker seg fra vannskillet på grensa til Sve-

rige, og ned til sammenløp med Østerdalselva som danner Barduelva.  

• Salangselva, vernet 1973. Nedbørsfeltet strekker seg fra deler av Narvik kommune, 

deler av Sverige, og ut i Salangsfjorden ved Sjøvegan.    
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8.2 Kantvegetasjon 

Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et urørt na-

turlig vegetasjonsbelte på 10 meter som motvirker avrenning og gir levested for planter og 

dyr. Dette gjelder for hogst og rydding i kantsonen, men ikke for byggverk som står i nød-

vendig sammenheng med vassdraget. 

Hogst og skogskjøtsel i 30-metersbelte langs vassdrag må avklares med kommunens 

skog-bruksavdeling. 

Retningslinjer: 

Kantsoner er beskyttet i Vannressurslovens § 11 og vannforskriften. Lov om vassdrag og 

grunnvann av 24.11.2000 og Vannforskriften for 2006-12-15-1446 
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9  HENSYNSSONER  PBL § 11-8 

Bestemmelsen er ikke et formål i seg selv, men bestemmelsen skal i nødvendig utstrekning 

vise hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av alle arealformål.  Til hensyns-

soner skal det i nødvendig utstrekning angis hvilke bestemmelser og retningslinjer som skal 

gjelde i medhold av loven, eller andre lover for å ivareta hensynet som sonen viser. 

9.1 Sikrings-, støy-, og faresoner jf. PBL § 11-8 a) 

 DRIKKEVANNSKILDER OG NEDSLAGSFELT H110 9.1.1

 

Kode Område 

H110_1 Setermoen vannverk (Langvatnet)  

H110_2 Øvre Bardu vannverk (Lappskardelva)  

H110_3 Bardufoss vannverk (Andsvatnet) 

H110_4 Fredly 

H110_5 Solbu 

H110_6 Sørdalen 

Det tillates ikke tiltak som kan forurense drikkevannskilder og tilhørende nedslagsfelt. 

Eventuell tillatelse til tiltak kan ikke gis før vannverkseier og vannverkets tilsynsmyndighet 

har gitt godkjennelse.  

 

Vurderingen skal gjøres med basis i drikkevannsregelverket, Folkehelseinstituttets veilede-

re, restriksjonsbestemmelser, og kunnskaper om kilden, jf. PBL § 11-9 nr. 3 og 6.  

 

 STØYSONER H220 9.1.2
 

Kode område 

H220_1   Bardufoss flyplass, gul sone 

H220_2 Setermoen skyte- og øvingsfelt, gul sone 

H210_1 Setermoen skyte- og øvingsfelt, rød sone 

 
 

 ENERGIANLEGG H370 9.1.3
Den nye overføringslinjen Ofoten – Balsfjord som går gjennom Bardu har et spenningsnivå 

(kV) på 420. Ved planlegging av bebyggelse langs høyspenstanlegg bør avstanden være 

så god som mulig. Byggeforbudsbeltet skal minimum være 10 m fra ytre faselinje/20 meter 

fra senterlinje. For øvrig skal følgende hensyntas:  

 Master skal utføres slik at det er vanskelig å klatre for allmennheten. Det skal være 

en   klatrefri sone på 2,5 meter 

 Rydding i traséer skal utføres ut fra økonomiske og tekniske forhold og hensyn til 

miljø og omgivelser. Ryddemetode og tidspunkt skal avklares med rettighetshavere 

og forvaltningsmyndighet. 

 

  

https://kommunekart.com/?urlid=6a87f8c49d6142b698a5f4f62b74457d
https://kommunekart.com/?urlid=b150781335614585b1e0836c66d1bfee
https://kommunekart.com/?urlid=98d2a72ec39f4c9181dfd6d468d987af
https://kommunekart.com/?urlid=f6bd8a953b7f4e82a6e32b09fcf954c5
https://kommunekart.com/?urlid=ac658da41de2448792e742978cd5dd27
https://kommunekart.com/?urlid=5b32cd07de6248f783d7bd4aae5967ba
https://kommunekart.com/?urlid=316c3e70e11f47c6aec9d6115f866335
https://kommunekart.com/?urlid=ef59883a33d342edabba7b6e84c733a2
https://kommunekart.com/?urlid=2e96c3e9c94d4b02ab533da6a7cbee94
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Retningslinjer: 

Drikkevannskilder og nedslagsfelt: 

For øvvrige drikkevannskilder og nedslagsfelt tillates ikke tiltak som kan forurense drikke-

vannskilder og tilhørende nedslagsfelt. Eventuell tillatelse til tiltak kan ikke gis før kommu-

nens forurensningsmyndighet har gitt tillatelse.  

 

Støysoner: 

Miljødirektoratets retningslinjer for behandling av støy T-1442/2016 skal ligge til grunn for all 

planlegging og saksbehandling i kommunen 

 

Energianlegg: 

Høyspentanlegg omfatter ledninger, jordkabler og transformatorstasjoner.  

Netteier må kontaktes ved tiltak innenfor eller nær hensynssoner. 

Spesielt i forbindelse med bygg – fortrinnsvis boliger, skole og barnehager nær høyspentan-

legg, har kommunen en veiledningsplikt overfor utbygger. Kommunen skal benytte veiled-

ningsbrosjyrene fra Statens strålevern:  

 Bebyggelse nær høyspentanlegg 

 Bolig nær høyspentanlegg 

Utredningsnivået for magnetfelt gjelder særlig for bygninger der opphold av mennesker over 

k-

rotesla) som årsgjennomsnitt. 

9.2 Sone med særlig hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grøntstruktur, 

landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø, jf PBL § 11-8 c) 

 REINDRIFT 9.2.1

 

Kode Område 

H520_1 - 32 Flyttleier reindrift 

Ihht reinsdriftslovens § 22 skal reindriftsutøvere fritt og uhindret sikres flyttlei i reinbeiteom-

rådet. Passering av Barduelva i Nedre Bardu har 2 traséer avhengig av isforholdene på 

elva. 

 

 

 

 

 

 

 NATURMILJØ OG BIOLOGISK MANGFOLD 9.2.2

 

Kode Område  

H560_1-17 Bergskletten, Lyngmo, Nysted, Skoelvautløpet, Holtet,  Svartvatnet, 

Høgtverrelva, Nylund, Rydningstverrelva, Melhusdalen, Storhol-

men(Bones), Tunelia, Rønningslia, Blåberglia, Kvisla nord, Klyvimyrbek-

ken og Tverrelvutløpet 
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Områdene er i NINA-rapport nr 58 om biologisk mangfold prioritert som svært viktige i 

kommunen med verdi A. Alle tiltak i disse hensynssonene skal godkjennes av kommunen 

selv om tiltaket er i samsvar med arealformålet. Der det er gitt forvaltningsråde i rapporten 

ksal disse være retningsgivende for godkjenning av tiltak. 

 

 KULTURVERN OG KULTURMILJØ  9.2.3
 

Kode Område 

H570_1 Skoelvbrua 

H570_2 Bardu bygdetun 

H570_3 Vikbekken 

H570_4 Neverløpmoen-Svartandtjønna 

H570_5 Strømsli-Tverrelva 

H570_6 Dahlberg bru 

H570_7 Telefonlinje Finnkroken 

H570_8 Bygninger Nordberg 
 

 

Retningslinjer: 

Reindrift :  

I flyttveien må det ikke etableres bebyggelse, og ny skogbeplanting må unngås. Flyttelei som 

vist på plankart er basert på reindrifts-forvaltningens database i TromsAtlas.no og Skog & 

Landskaps database Kilden.no. Flyttleien over Barduelva er en av de viktigste for Hjertind 

reinbeitedistrikt.  

 

Friluftsliv:  

Kartleggingen har gitt kunnskap som er en forutsetning for å kunne forvalte friluftsområdene, 

og for å sikre allmenheten tilgang til gode og varierte friluftsopplevelser. Friluftslivet har stor 

betydning for folkehelse, trivsel, stedstilhørlighet og naturforståelse. Det kan også ha betyd-

ning for lokal verdiskaping og et bærekraftig reiseliv.  

 

Ved arealinngrep/andre tiltak skal det foretas en hensynsvurdering i forhold til svært viktige 

og viktige friluftsområder. 

 

Naturmiljø:  

Forvaltningsrådene i rapporten er retningsgivende. For de 9 verdi B-områdene skal også 

forvaltningsrådene anses som retningsgivende, men disse er ikke angitt som hensynssone. 

https://kommunekart.com/?urlid=def06ca820a64e6c91e3506f7bceea11
https://kommunekart.com/?urlid=84a5442a2d0a4b3292bc2cc074c84f93
https://kommunekart.com/?urlid=09d05df1ecf54b1bab9229a00649a635
https://kommunekart.com/?urlid=77f7b23be6524b688ad81ea696305087
https://kommunekart.com/?urlid=c2bcabd9720b4ee1a4013dd6fad744c9
https://kommunekart.com/?urlid=d4ae89a02d714dc0a68c04559b11b19d
https://kommunekart.com/?urlid=2311e1b8440a49a6ae98d99b1a6e1497
https://kommunekart.com/?urlid=930e8e333e9240ed820ca9852f72d7bc
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Kulturmiljø:  

Verneverdige enkeltbygninger, bygningsmiljø og andre kulturminner skal tas vare på og tilla-

tes ikke revet/fjernet; de skal holdes vedlike og i størst mulig grad tas vare på som bruks-

ressurser og istandsettes.  

Søknad om tiltak som vil kunne få konsekvenser for kulturmiljø og antikvariske verdier skal 

sendes til uttalelse til regionale myndigheter.  

Vern- og vedlikeholdsavtale for bygningene, gårdstun og områder skal være retningsgiven-

de. 

 

I tillegg for Skoelvbrua:  

 Midt-Troms museum er rådgivende organ for forvaltning og inngrep i området.  

 Tilførselvegene er definert som gang- og sykkelveger. Biltransport tillates kun for helt 

nødvendig transport i forbindelse med arrangement/HC. Tunge kjøretøyer må unngås. 

Ferdsel skjer på eget ansvar.   

 Det foreligger avtale mellom kommunen og grunneierne. Alle tiltak ihht grunneieravtale 

mv. skal godkjennes av Bardu kommune.  

9.3 Sone for båndlegging jf. PBL § 11-8 d) 

 NATURVERNOMRÅDER 9.3.1
 

Kode Område Fredningshjemmel 

H720_1 Rohkunborri nasjonalpark Naturmangfoldloven. 

FOR-2011-02-25-224 

H720_2 Ostojeaggi naturreservat Lov om naturvern.  

FOR-1983-04-22-865 

H720-3 Floan naturreservat Lov om naturvern.  

FOR-1995-12-08-1004 

H720-4 Grønlia (forslag) Lov om naturvern.  

FOR-1995-12-08-1004 

H720-5 Blåberget naturreservat (forslag) Lov om naturvern.  

FOR-1995-12-08-1004 

 

Forvaltning skjer etter gjeldende forskrift. 

 FREDA KULTURMINNE  9.3.2

Kode Område Fredningshjemmel 

H730_1 Strømsør fjellgård Kulturminneloven av 1978, vedtak 

1997-06-19 

H730_2 Nybyggerstua Bardujord Bygningsfredningsloven av 1920; 

vedtak 1942-03-30 

H730_3-7 Ousto - Leina Automatisk fredet Kml § 4 

H730_8 Lappskardet 

H730_9 Mongiplassen 

H730_10 Isakheimen 

H730_11 Ortvannet 

H730_12-

17 

Strekningen Tune bru til Elve-

rumskrysset, øst for Barduelva 

https://kommunekart.com/?urlid=34680c239dbf4a4e8964c2f16b50703f
https://kommunekart.com/?urlid=3de5a5086325460aac9c778d873cc6c6
https://kommunekart.com/?urlid=4c8b056c46114ec18e3e5b089c5d936a
https://kommunekart.com/?urlid=24c201bf96674e40ac2928e5ac0eca81
https://kommunekart.com/?urlid=1aecd9c1c5654ecdad14e993f67dcc97
https://kommunekart.com/?urlid=cea1b7656d6d4377894b76563dee40cc
https://kommunekart.com/?urlid=4c272cc8aff54a2893f707c373a00e2e
https://kommunekart.com/?urlid=fe77fc83af2c4f44b07cd963ccbeb998
https://kommunekart.com/?urlid=cb3b9d4cef1c4d0ab424e1d78aeadfca
https://kommunekart.com/?urlid=ba60300c58b14fc0a9e289f604517112
https://kommunekart.com/?urlid=e56bc44b92944e88ad20440e0b6f434b
https://kommunekart.com/?urlid=7bfa92845d91480bb677c4188d0bc732
https://kommunekart.com/?urlid=be9709cf57284abb8cd5261684e984ed
https://kommunekart.com/?urlid=be9709cf57284abb8cd5261684e984ed
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H730_18 Grønnlidalen 

H730_19 Bolig Bruhaugen 

 

Det er forbudt å sette i gang tiltak som kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, til-

dekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme kulturminnet. Forbudet omfatter også 

en 5 meter bred sikringssone rundt kulturminnene. 

 

 

 BÅNDLEGGING I PÅVENTE AV REGULERINGSPLAN 9.3.3
Det er meldt oppstart av områderegulering for «Fremstidstunet» planid. R1922130 pr. 

7.11.2014. Planområdet er ikke regulert i overordnet plan, og formålet med områdeplanen 

er å angi overordnede bestemmelser for uregulerte områder, samt å erstatte eldre regule-

ringsplaner.   

 

Den nye områdeplanen vil i stor grad videreføre bestemmelser i gjeldende reguleringspla-

ner. 

 

Retningslinjer: 

Freda kulturminner: 

Alle tiltak nærmere enn 50 meter fra kulturminnet må vurderes meget nøye og forelegges 

kulturvernmyndighetene (Fylket, Sametinget) ved tvil. 

Båndlegging i påvente av reguleringsplan: 

Den nye områdeplanen, planid. R1922130, skal vurdere temaer knyttet til organisering av 

offentlige funksjoner som skole og idrett, trafikksikkerhet, fortetting av eksisterende bolig og 

næringsbebyggelse, og tilrettelegging for friluftsaktivitet i området.  

https://kommunekart.com/?urlid=bc28cea020454fc091a25f8fd8de9f68
https://kommunekart.com/?urlid=a19043f2ac734bd083d90cdf0fbc3e20
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10 SAKSGANG I NYE REGULERINGSPLANER  

10.1 Retningslinjer 

 OPPSTARTSMØTE (PBL § 12-8) 10.1.1

For alle planforslag skal det gjennomføres et oppsartsmøte mellom tiltakshaver og kom-
munens administrasjon. Tiltakshaver får tilbakemelding om forholdet til overordnet plan-
verk og en vurdering av muligheter og utfordringer, deriblant eventuell krav til planprogram/ 
konsekvensutredninger. Alle planforslag som avviker fra arealdelen  forelegges en for-
håndsvurdering i planteknisk utvalg, jf. Pkt. 10.2.1 under her. Hensikten er at man på et 
tidlig stadium får signal om tiltaket er i samsvar med politiske ønsker for arealdispone-
ringen i kommunen.  

Det skal skrives referat fra oppstartsmøtet. 

 VARSEL OM PLANOPPSTART (PBL § 12-8) 10.1.2

Tiltakshaver plikter å varsle oppstart av planprosessen etter kravene i Pbl. § 12-8. Kunng-
jøringen gjøres også kjent på kommunens hjemmeside. 
 

 FØRSTE GANGS BEHANDLING (PBL §§ 12-10 OG 12-11) 10.1.3

Når planforslaget er utarbeidet i hht. kravene i denne veiledningen og kravene i plan og 
bygningsloven, vil planforslaget legges fram til 1. gangs behandling i det faste utvalget for 
plansaker. Farevurderingene skal være gjort, og eventuelle geotekniske undersøkelser 
gjennomført, før planen oversendes kommunen. Dersom planteknisk utvalg ikke finner 
grunn til å fremme forslaget, skal tiltakshaver underrettes med brev og de rettigheter ved-
kommende har. 

 OFFENTLIG ETTERSYN (PBL § 12-10) 10.1.4

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i tråd med kravene i PBL § 12-10. Kunngjøring-
en gjøres også kjent på kommunens hjemmeside. 

 MERKNADSBEHANDLING/2. GANGS BEHANDLING (PBL § 12-10) 10.1.5

Alle innkomne merknader beskrives, vurderes og innstilles med forslag til vedtak. Dette 
arbeidet gjøres av administrasjonen, dersom ikke annet er bestemt. PTU gir innstilling til 
kommunestyret.  

NB! Dersom innspillene medfører at planforslaget blir vesentlig endret, kan det være be-
hov for å legge forslaget ut på ny høring. 

 BEHANDLING I KOMMUNESTYRET (PBL § 12-12) 10.1.6

Kommunestyret skal fatte vedtak senest 12 uker etter at saken er ferdigbehandlet. Kom-
munestyret kan sende saken tilbake for ny behandling, eventuelt med retningslinjer. 

 KUNNGJØRING AV VEDTAK (PBL § 12-12)  10.1.7

Vedtaket kunngjøres og det gis opplysninger om klageadgang (Jf. § 1-9). 

10.2 Lokale retningslinjer  

 VED FORHÅNDSVURDERING 10.2.1

Materialet til forhåndsvurderingen skal inneholde en tekstdel og en kartdel. Tekstdelen skal 
angi eksisterende – og framtidig arealbruk, kartdelen skal vise planens avgrensning.  

 VED 1. GANGS BEHANDLING 10.2.2

Det stilles vesentlig strengere krav til framstilling av planforslag enn til forhåndsvurderingen 
(nødvendig med planfaglig kompetanse). 
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Reguleringsplaner skal kun bestå av tre dokumenter, hvorav kun de to første har rettskraft: 

a) Kart 
b) Bestemmelser 
c) Planbeskrivelse 

Alle utredninger, temakart, illustrasjonsmateriale med mer, som ikke er en del av juridisk 
bindende kart og bestemmelser, skal innarbeides i planbeskrivelsen.  Alle plandokumenter 
skal foreligge på digitalt format. Private planer som fremmes til offentlig ettersyn skal sen-
des inn i både pdf-format og på redigerbart format. 

 Plankartet skal utarbeides i SOSI-format. 

 Øvrig plandokumenter utarbeides i et redigerbart format, fortrinnsvis i word. 

 VED 2. GANGS BEHANDLING 10.2.3

Ved endring før 2. gangs behandling skal tiltakshaver levere en ny versjon av alle doku-
mentene og kart i henhold til kravene for leveranse for 1. gangs behandling. 

 


