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1. KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018-2030 

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 ak-

tive 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 styr-

kes. Samfunnsplanen legger opp til spredt bosetting på bygdene, noe som bl.a. utfordrer be-

stemmelsene 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 fleksibilitet 

innenfor rammen av viktige samfunnshensyn.  Innafor 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 
Tekst i ramme er juridisk bindende bestemmelser etter § 11-7, 11-8, 11-9, 11-10 og 11.11 i 

plan- og bygningsloven. Dette gjelder ikke for kap 7.2  LNFR med spredt boligbebyggelse. 

Tekst som ikke er rammet inn er retningslinjer. Disse vil bli vektlagt ved behandling av enkelt-

saker. 

 

 PLANOMRÅDET 
Planområdet omfatter hele Bardu kommune. 

 

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

https://www.kommunekart.com/  

 
 

 RETTSVIRKNING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 
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 

https://www.kommunekart.com/


Planbestemmelser og retningslinjer 

 

5 

 

planens arealformål og generelle bestemmelser, samt bestemmelser knyttet til arealformål 
og hensynssoner. 

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 barneha-

ger innenfor gul eller rød støysone stilles det krav om reguleringsplan. 

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

plan og oppheves. 

Vedtatte regulerings- og bebyggelsesplaner jfr. Digitalt planarkiv for Bardu kommune samt 

vedlegg pkt 11.1, 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, samt områder for spredt bolig- og 

fritids- og/eller næringsbebyggelse, 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 bestemmelsene i pkt. 3.1 eller pkt. 3.2 og følgende kriterier: 

- Ikke skjer på dyrka mark i landbrukets hensynssoner 

- Ikke kommer i konflikt med viktige områder for naturmangfold eller plasseres i 

  sårbare områder i snaufjell (for å unngå terrengslitasje og visuell dominans) 

- Ikke plasseres i viktige reinbeite- og kalvingsområder eller i flytt-/trekkleier for  

   reindrifta. 

- 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 høy verdi. 

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

telse skal foreligge. 

-Støyforhold tilfredsstiller krav i T-1442/2016 

 

Dette gjelder for områder som i plankartet er satt av til SB_E1 til SB_E16, samt 

SF_E1 - SF_E9 og byggeområder bolig-/ fritidsbebyggelse/næring SBFN_E1 og 

SBFN_E2. Disse SBNF-områdene er Nordli og Innset (Klauer).   

http://webhotel2.gisline.no/Gislinewebplan_1922/gl_planarkiv.aspx
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b) For LNFR-områder avsatt til gjeterhytter som nødvendige tiltak for landbruk og rein-

drift 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 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. 3.3. og kriteriene i pkt. 2.2 a).    

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 nødven-

dige 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 løs-

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-

løpsanlegg. Bestemmelser gitt i lov og forskrift og VA-normen må følges. 



Planbestemmelser og retningslinjer 

 

7 

 

Tilknytningsplikt er regulert i egen kommunal forskrift.   

 

Fjernvarme 

Ved utvikling av byggeområder skal det utredes mulighet for etablering av fjernvarmean-

legg, 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, grønn-

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, grønn-

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

 

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

byggingsareal. 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. 

Det skal utarbeides dokumentasjon på at planforslaget tilfredsstiller kravene i TEK 17 §§ 7-

2 og 7-3.  

I områder med marin leire der kvikkleirefaren ikke er utredet, må det ved utarbeidelse av 

reguleringsplan, eller ved enkeltsaksbehandling der det ikke er plankrav, gjennomføres en 

geoteknisk vurdering av kvikkleireskredfaren. Dersom det påvises kvikkleire må område-

stabiliteten dokumenteres. Sikkerhetsnivået er gitt i TEK17 § 7-3 med tilhørende veiled-

ning. 

 

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

ger 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/ 

byggesøknad for nye utbyggingsområder. For tiltak som ikke krever plan skal endret areal-

bruk forelegges landbruksmyndigheten for oppdatering i Landbruksregisteret. 

 

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

turminnemyndighetene (Sametinget og fylkeskommunens kulturetat) har godkjent tiltaket. 

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

ser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturvernmyndighet-

ene. 

 

http://www.bardu.kommune.no/getfile.php/3252872.181.rxdrwbwxfu/Forskrift+om+gebyr+for+vann+og+kloakk+161215.pdf
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Naturmangfoldloven med forskrifter skal legges til grunn for all planlegging av arealbruk. 

 

Utbyggingsrekkefølge: 

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

kemo 4) skal veglinja vurderes justert i forhold til overliggende boligområder. 

• For områder avsatt til utbyggingsformål kan ikke utbygging finne sted før arealer til 

lek og fritidsaktiviteter for barn og unge er tilfredsstillende opparbeidet. 

2.6 Byggegrenser, utbyggingsvolum, funksjonskrav, herunder om universell 

utforming, leke-, ute- og oppholdsplasser, skilt og reklame, parkering, fri-

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

§ 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 gjeldende krav og retningslinjer. Arbeid som er 

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

sell utforming 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. 

 

Uteoppholdsarealer og lekeplasser: 

I boligområder skal lekeplasser opprettholdes eller etableres i samsvar med denne tabel-

len; 

 Nærlekeplass (0-6 år) Kvartalslekeplass 6-12 
år 

Områdelekeplass 

Formål Lek og opphold for små 
barn og voksne 

Lek og opphold for små barn 
og voksne 

Aktivitetslekeplass og 
sosial møteplass for 
barn, ungdom og voksne 

Avstand fra 
bolig 

Nær inngangsdør Maks 200 m Maks 500 m. Trafikksik-
ker adkomst 

Boliger per 
lekeplass 

Maks 30 
Min 7 boenheter 

Maks 150 boenheter Mellom 200 - 500 boen-
heter 

Størrelse 150 m2 1500 m2 Minimum 5000 m2 

Evt tilknyttet skole 

    

 

Situasjonsplan: 

Der det stilles krav om situasjonsplan gjelder dette for byggesaksbehandlingen i kommu-

nen. Situasjonsplan skal vise adkomst og interne veger, lokalisering av bygninger, installa-

sjoner og funksjoner jamfør krav for de ulike formål. 
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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 tiltaksha-

ver 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. 

 

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 kul-

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. 

 

Alle tiltak som ikke er avklart med undersøkelser etter kulturminnelovens § 9 i kommune-

plan eller gjennom egen reguleringsplanprosess, skal innhente uttalelse fra kulturminne-

myndighetene før godkjenning kan gis. 

 

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

minner lastes ned fra Norge digitalt for å sikre at hensynet til kulturminner ivaretas. Der-

som det avdekkes manglende kunnskap om kulturminne skal dette tas med videre i saks-

behandlingen og videreformidles kulturmyndigheten og kunnskapsbasene oppdateres. 
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2.9 Forhold som skal avklares og belyses videre i reguleringsplan, miljøopp-

følging og -overvåking 

Risiko- og sårbarhetsanalyse: 

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

byggingsareal.  
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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 Plantype 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 Detaljregulerings-

plan 

Tilførselsveger til friluftsområde Stor-

lømyra – Langvassli opprettholdes/evt 

erstattes med nye 

 

For B1 og B2 kreves situasjonsplan til delings- og byggesaksbehandlingen som viser ad-

komster og tomtefordeling for i hht kriterier i pkt 2.2 a).  

 

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

sjer gjelder bestemmelsene som under. 

 

For B1 og B2, områder uten reguleringsplan og fradelte boligtomter gjelder følgende be-

stemmelser jf. § 11-10 nr.1: 

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

enn 400m2 per boenhet. Maksimal tomtestørrelse: 1,5 daa i regulerte boligområder, 2 daa i 

viktige hensynssoner for landbruk, og ikke over 4 daa for øvrig.   

 

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. 

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

https://kommunekart.com/?urlid=02be87c7e0964177ac4d869254e78007
https://kommunekart.com/?urlid=34c7432032ed477b894f02b59da3523a
https://kommunekart.com/?urlid=ba8fd01fe8ff4b9398a1c29a3cb06360
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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 fel-

lesareal.  

 

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 lagervirksom-

het (gjelder ikke lagring av store kjøretøyer / anleggsmaskiner og lignende), småskala tjenes-

teyting og andre typer virksomhet som ikke generer trafikk av store kjøretøyer eller kundetra-

fikk av særlig grad.  Etablering av kennel og/eller utendørs hundehold til eksempelvis hunde-

spann eller annen aktivitet ut over det som regnes som normalt familiehold av hund, regnes 

som næring og tillates ikke i tettbygde strøk. 

3.2 Fritidsbebyggelse 

For områder uten reguleringsplan/ LNFR- områder m/spredt fritidsbebyggelse og fradelte 

fritidstomter gjelder følgende bestemmelser, jf. § 11-10 nr. 1 og 2: 

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 TEK17/ veileder Grad av 

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

 

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

skyttende materiale og fargevalg som harmoniserer med landskapet. Som taktekkings-ma-

teriale skal det nyttes ikke reflekterende plater/materiale, slik som tre, torv eller papps-

hingel. Møneretning skal følge bygningens lengderetning og skal i hovedregel følge ter-

rengkotene i skrått terreng; takvinkel mellom 15 og 35 grader. Ved spesielle terrengtilpas-

ninger kan andre taktyper godkjennes. 

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

terreng. 
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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 høy-

ere. 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 bestem-

melsene 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 Plantype 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 med flere enheter innenfor gjeldene område krever situasjonsplan for bygge-

saksbehandlingen. Utvidelse og permanente konstruksjoner krever reguleringsplan. Per-

manente konstruksjoner er følgende: 

• Campingvogner som har fått fast forbindelse til bakken gjennom fundament 

• Hytter 

https://kommunekart.com/?urlid=d444b48ec49e4d5fa791a9b26c62f5be
https://kommunekart.com/?urlid=cf4b873066364bf4b5c93d17753891bc
https://kommunekart.com/?urlid=2b0c7359ba03455ab70784f3f72d1033
https://kommunekart.com/?urlid=2b0c7359ba03455ab70784f3f72d1033
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• Terrasser og spikertelt som har permanent karakter og som ikke raskt kan fjernes 

eller som er over 15m2 

• Toalett og servicebygg 

 

Innenfor godkjent situasjonsplan /reguleringsplan gjelder følgende bestemmelser for til-

bygg/ «spikertelt» og plattinger: 

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

sellene min 4 meter målt fra ytterste punkt på takutstikk/takrenne/platting. Biler som 

ikke 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 grunn-

mur 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 bekjent-

gjøres 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, jf. «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 bygnings-

myndigheten kreve detaljert situasjonsplan for tomta. For områder som fortettes med ny-

bygg 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 bygningskom-

plekser som etableres, drives eller framstår som en enhet, samt utsalg som krever 

kunde- og medlemskort for å få adgang. Dagligvareforretninger er å oppfatte som kjø-

pesenter i denne sammenheng. Det samme er varehus som omsetter én eller flere 

varegrupper. Som kjøpesenter regnes også handelsvirksomhet lokalisert i flere enhe-

ter innenfor et område som for eksempel en handelspark.» 

 

                                                
1 Ikrafttredelse 1.1.2016 «Regional plan for handel og service i Troms 2015-2024.  
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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 Plantype Vilkår 

R1 Furumoen/Stor-

moegga 

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/kommersi-

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

stoffutvinning på kommuneplankartet, men der det drives/ og/ eller er drevet råstoffutvin-

ning, krever 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 innebære 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. 

 

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. 

https://kommunekart.com/?urlid=09325c640f974bf0a1b78bbc0cc95835
https://kommunekart.com/?urlid=22f5612516074045acb42a68eaf475db
https://kommunekart.com/?urlid=b36d357d3efd448b8801f7737227867a
https://kommunekart.com/?urlid=32926266a1794d3f8aa8588eaac6af09
https://kommunekart.com/?urlid=ee89024f723746d28af90577a4a64073
https://kommunekart.com/?urlid=b221d5fc259d4354b43879b58de52165
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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 Plantype 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/ boligbebyg-

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

en byggegrense som ivaretar interessene til barnehagen, skolen og idrettsbanen, samt bo-

liger. Tiltakshaver dekker kostnadene. 

Retningslinjer: 

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

inngår i prinsippet ikke i begrepet næringsformål. 

  

https://kommunekart.com/?urlid=e7877f90920a4e53a1bda04635d0d854
https://kommunekart.com/?urlid=7ba5328a069745298b3506ec4ce07a25
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3.7 Idrettsanlegg 

 

Kode Område Plantype Vilkår 

I1 Steilia alpinanlegg Kommuneplanens  

arealdel 

Ved vesentlig endring/utvidelse 

av eksisterende område kreves 

reguleringsplan 

 

I2 NMK-Bardubanen Kommuneplanens  

arealdel 

I3 Storlømyra skista-

dion 

Kommuneplanens 

arealdel 

 

For nyetablering/endringer av områder for støyende virksomheter, for eksempel skyteba-

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

PBL § 11-9 nr. 1 

3.8 Grav- og urnelunder 

 

Kode Område Plantype Vilkår 

GL1 Sponga kirkegård Situasjonsplan Det stilles krav om reguleringsplan 

ved utvidelse eller andre større til-

tak i tilknytning til grav- og urnelun-

der, jf. PBL § 11-9 nr. 1 

GL2 Gamle Lund kirke-

gård 

GL3 Nye Lund kirkegård 

GL4 Innset Kirkegård 

GL5 Sørdalen Kirkegård 

GL6 Skoelvli kirkegård 
 

Situasjonsplan: Eksisterende kart som viser lokalisering av graver.  

https://kommunekart.com/?urlid=35d8133a8d884d2585bc3f7de162f69d
https://kommunekart.com/?urlid=bc8a975b329a49549856021af05d2f7b
https://kommunekart.com/?urlid=3f64c231bb074286a2923bcfcf625543
https://kommunekart.com/?urlid=5c2313ac44754a3ebafc78301abc6a4b
https://kommunekart.com/?urlid=3b486981261f4359ab00e04732144fd1
https://kommunekart.com/?urlid=fa3c93bd5e3a43d3a9b44518e7583893
https://kommunekart.com/?urlid=b851638aad424c2bb5770c3159fdf576
https://kommunekart.com/?urlid=c35bba49f25f41a1ac1e7b0b2541fc00
https://kommunekart.com/?urlid=7b98651d32684836be914742a6f5113d
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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 fast-

settes planbestemmelser for slike anlegg. Arealene rundt slike anlegg kan vises som hen-

synssoner etter PBL § 11-8 bokstav 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 

samordning 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=6cd44ba038ad4656816218046bd5b24c
https://kommunekart.com/?urlid=6475b77f5aa24c1291b36965ee454ace
https://kommunekart.com/?urlid=66f18c41ff2443049bb0beb616d0f14d
https://kommunekart.com/?urlid=f0fb4284f5a44ad28281e4b4e9154bca
https://kommunekart.com/?urlid=5941f007ba8c49dbb2b1cc5dc5bd741a
https://kommunekart.com/?urlid=2eb5274c01f247ecbe2cc8660cd996c0
https://kommunekart.com/?urlid=7b3b4b161f354a3da293addb3e8341fb
https://kommunekart.com/?urlid=a1be922cbeda409c87156fdc63502272
https://kommunekart.com/?urlid=727bf694b2ce4a6aadee542a8bb35e8c
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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 Plantype 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. 

 

Alt: Områdene tillates ikke utbygd før det foreligger en situasjonsplan og en samlet plan for 

drift og vedlikehold. Situasjonsplanen skal vise lokalisering av installasjoner som toalett, 

bålplasser, gapahuker, tilrettelagte turveger o.l.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

  

https://kommunekart.com/?urlid=3087ed0254dc42d895f8f933644a9604
https://kommunekart.com/?urlid=450fb73175124b3998865f7e590666c7
https://kommunekart.com/?urlid=416a523a199149e58270cbc6df3d223d
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7 LANDBRUK, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER, SAMT REIN-

DRIFT 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, gardsbutikks, 

landbruksverksted, naust og bygningen basert på grådens 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) 

 

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

byggelse til boligformål 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 bygningen. Ved beregning av gesimshøyder på hus med skrått tak, skal ikke takopp-

lett 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 gje-

terbu/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  

- 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 
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Kode Område Plantype 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 og det skal utar-

beides 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 har-

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

 

 

7.2 Ikke vedtatt. LNFR- områder med spredt boligbebyggelse jf. PBL 11-7 nr. 5 

b)  I kartet angitt som SB_E (eksisterende) jfr 2.2 a. 

 

Kode Område Vilkår 
Plantype 

SB1 Heimdal Inntil 4 nye boligtomter, til sammen 15 

med eksisterende 
Kommuneplanens  

arealdel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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. Flomfare og 

evt kompenserende tiltak utredes 

nærmere 

https://kommunekart.com/?urlid=4a63e3b8162043b28cdb7a307557a43c
https://kommunekart.com/?urlid=4a63e3b8162043b28cdb7a307557a43c
https://kommunekart.com/?urlid=4203bf46239f4706897f821a6b67372c
https://kommunekart.com/?urlid=4203bf46239f4706897f821a6b67372c
https://kommunekart.com/?urlid=952849e9cfc7419cab9d68db99b4a98f
https://kommunekart.com/?urlid=5df6421114894ff0b2928591739d373d
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I disse områdene kan boligbebyggelse tillates når utbyggingen ikke er i strid med kriteriene 

i pkt. 2.2 a).  

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 uttalelse. 

Retningslinjer: 

Tomteareal bør ikke overstige 2 daa i viktige hensynssoner 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 

SF8 Krogstadskaret nord 2 nye totalt 13 Kommuneplanens 

arealdel SF9 Krogstadskardet sør 2 nye totalt 7 

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

ene i pkt. 2.2 a). 

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. 

 

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 
 

https://kommunekart.com/?urlid=07341b8d6ab94b9782ad7d1ca8e024eb
https://kommunekart.com/?urlid=3f2100681aa448d4b96003099500af56
https://kommunekart.com/?urlid=ac7c5532e5ba4317aadd82cb3b0441de
https://kommunekart.com/?urlid=2f4e8ab748be4739b6276e251fa767d3
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Leina 1 disponerer et areal på 3,4 daa, Leina 2 på 2,3 daa og Storbukta 1 daa. Installasjo-

nene skal plasseres og ha en enhetlig utforming slik at de blir en naturlig del av omgivel-

sene, både med henblikk på materialbruk, fargevalg mv. Dette gjelder både klopper, toa-

lett, kjøkken etc.  

 

Leina 1 og 2: 

Av installasjoner tillates etter søknad til bygningsmyndigheten oppført:  

• Lavvo/telt.  

• Det tillates også modulbaserte lavvoer i treverk som enkelt lar seg demontere og 

transportert ut av området. (Laftet plank og lignende)  

• Utedo/uthus på max 6 m2 

• Klopping med max bredde 30 cm 

• Enkelt åpent utekjøkken på  maksimalt 6 m2 med tilhørende platt på maksimalt 16 

m2. 

• Plattingene skal ikke ha større utstikk en 50 cm fra installasjonene.  

• Tilstrekkelig brannskille mellom enheter skal ivaretas.  

 

Storbukta  

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

utedo/uthus max. 6 m2. 
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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 

 

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 veile-

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

 

 STØYSONER H210 OG 220 
 

Kode område 

H220_1   Bardufoss flyplass, gul sone 

H220_2 Setermoen skyte- og øvingsfelt, gul sone 

H210_1 Setermoen skyte- og øvingsfelt, rød sone 

 
H210: Støysonen innebærer et byggeforbud for ny støyømfintlig bebyggelse. Bygg/anlegg 
eller tilbygg er tillatt så lenge det ikke øker antall eksisterende boenheter 

H220: Sonen har en støyproblematikk som innebærer at utbygger må kunne dokumentere 

tilfredsstillende støyforhold for det enkelte tiltak. 

 

 ENERGIANLEGG H370 
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=8ee3f7c5c1b9497e84f2c1a20b72843e
https://kommunekart.com/?urlid=77d773189db3411eb92c0e38ac779762
https://kommunekart.com/?urlid=d4d95f3300c645e59b7c5fd0604e89c7
https://kommunekart.com/?urlid=c1242804a52c4aafa3bf8fae848fd721
https://kommunekart.com/?urlid=409615de2cba47cc914b8ca6da489200
https://kommunekart.com/?urlid=5c85071ae16a4a8c9062cb18b0197813
https://kommunekart.com/?urlid=e86d4899fedf4835b646dc4aa646ada1
https://kommunekart.com/?urlid=9c7dfda8c2884405bfde51db3a72917e
https://kommunekart.com/?urlid=9c7dfda8c2884405bfde51db3a72917e
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 FAREOMRÅDE SKRED H310 

Det tillates ikke ny bebyggelse innenfor slik hensynssone før faren for snøskred, løsmas-

seskred eller flom- og sørpeskred er avklart og eventuelt nødvendig avbøtende tiltak er 

etablert.  

Skredfaren skal vurderes i henhold til kravene i TEK 17 § 7-3 ved forarbeidet til alle regule-

ringsplaner og eventuelle sikringstiltak skal være beskrevet før planen sendes på høring. 

 

 FARESONE FLOM H320 

Hensynssone flom i hht aktsomhetskart for flom utarbeidet av NVE. Unntak for områder 

som er berørt av reguleringen av Altevatn og Veslvatnet og hvor kartleggingen ikke tar 

høyde for reguleringsmagasin. 

I områder som helt eller delvis ligger slik at de vil bli direkte berørt av flom i hht aktsom-

hetskart for flom, kan kommunen kreve faglig dokumentasjon på at samfunnssikkerheten 

og beredskapen ivaretas i plan- og byggesaker. 

I flate områder med flomfare som oversvømmelse med flomvann i svært liten fart, kan 

kompenserende tiltak vurderes i samråd med berørte myndigheter i forbindelse med plan- 

og byggesaker. 

Retningslinjer: 

Drikkevannskilder og nedslagsfelt: 

For øvrige 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 

lang tid vil forekomme. Utredningsnivået har et innslagspunkt for magnetfelt på 0,4 T (mik-

rotesla) som årsgjennomsnitt. 

Flomområder: 

NVE retningslinjer 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplaner (eller tilsvarende av nyere dato) 

skal legges til grunn for planleggingen. 
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9.2 Sone med særlig hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grøntstruktur, 

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

 HENSYNSSONER LANDBRUK 

Kode Område 

H510_1 Karlstad/Øytangen – Strømsmo-Sørgaard 

H510_2 Bardujord 

H510_3 Strømslid 

H510_4 Holtet, Håkstad og Bones 

H510_5 Moholt 

H510_6 Lund 

H510_7 Sollid og Sletten 

H510_8 Nygård, Livelten, Strømskroken, Forseth 

H510_9 Langfossmoen, Kroken, Brandvold, nordre del Nygård 

H510_10 Leirbekkmoen 

H510_11 Høyden 

H510_12 Moen og Jevningen 

H510_13 Rydningen 

H510_14 Strand, deler av Finnkroken 

H510_15 Brandmo 

  

Områder som på plankartet er merket med H510 er landbrukets hensynssoner i Bardu.  

 

  REINDRIFT 

Kode Område 

H520_1 - 32 Flyttleier reindrift 

Områder som på plankartet er merket med H520 er flyttleier for reindriftsnæringen.  

Ihht reindriftsloven § 22 skal reindriftsutøvere fritt og uhindret sikres flyttlei i reinbeiteområ-

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

 

 

 NATURMILJØ OG BIOLOGISK MANGFOLD 

Kode Område  

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

Høgtverrelva, Nylund, Rydningstverrelva, Melhusdalen, Storholmen(Bo-

nes), Tunelia, Rønningslia, Blåberglia, Kvisla nord, Klyvimyrbekken og 

Tverrelvutløpet 

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 forvaltningsråd i rapporten 

skal disse være retningsgivende for godkjenning av tiltak. 

 

 

https://kommunekart.com/?urlid=d13b803ab40b47e48ef7c0c8db770799
https://kommunekart.com/?urlid=ff817937caf44ba8aafe234bdec8d072
https://kommunekart.com/?urlid=93f28c0fa33e4be3a1d242a6d7e3a414
https://kommunekart.com/?urlid=0ce1d3a2cdcc4ffca944b827c833ccf2
https://kommunekart.com/?urlid=7191b92c51344e3bbb9c74f3a84b2a5d
https://kommunekart.com/?urlid=f2a9da4e79c74ae4ba66c152e5b45ce9
https://kommunekart.com/?urlid=d862d75310c542f6ad137ddc606b9d27
https://kommunekart.com/?urlid=497b15fdd364405c9b7c479b07b201a8
https://kommunekart.com/?urlid=26ff5d60100e4712a5e82c869002336a
https://kommunekart.com/?urlid=88139f364bd24478895ebca64ad8b94b
https://kommunekart.com/?urlid=ab446ad672784e459b345440542b519d
https://kommunekart.com/?urlid=100f7997304343299aefd569a1e36156
https://kommunekart.com/?urlid=bfaa07bf453f433c9860482b9e96e549
https://kommunekart.com/?urlid=842c342561b54640a2fb5b2b92565859
https://kommunekart.com/?urlid=355abe8805c6423595e36e1644a8e65b
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 KULTURVERN OG KULTURMILJØ  

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 

H570_9 Kulturhistorisk landskap Leina 

H570_10 Hyttefelt 1, Altevatn 

H570_11 Hyttefelt 2, Altevatn 

Områder som på plankartet er merket med H570 er viktige kulturlandskap og kultur- og 

bygningsmiljø i Bardu 

 

Retningslinjer: 

Landbruk: 

Dyrka og dyrkbar mark skal her tillegges stor vekt ut fra ressursvernhensyn. Utbygging til 

landbruksformål skal søkes lagt til mindre viktige areal ut fra et langsiktig ressursutnytting for 

næringen. 

I eksisterende områder til andre formål enn landbruk, bør endring og eventuelle utvidelser 

gjøres i samråd med landbruksmyndighetene. 

 

Reindrift :  

I disse områdene kan det ikke gjøres inngrep eller etableres anlegg, med mindre det er til-

knytta reindrifta.  

Ny skogplanting må unngås. Flyttelei som vist på plankart er basert på reindrifts-forvalt-

ningens database i TromsAtlas.no og Skog & Landskaps database Kilden.no. Flyttleien over 

Barduelva er en av de viktigste for Hjerttind 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:  

https://kommunekart.com/?urlid=518012ba54554fb5b880c7bac72b1863
https://kommunekart.com/?urlid=2e7df73a820944709e67bcb99f0d3fe1
https://kommunekart.com/?urlid=9ff589136a604207a9d0bb651545d8b8
https://kommunekart.com/?urlid=5782d38f4ab14f18a335da7533a816d9
https://kommunekart.com/?urlid=8f5b27065c3346529aca97140f6c603b
https://kommunekart.com/?urlid=8eb81c6b577a4be2a48b59648ee7b737
https://kommunekart.com/?urlid=71490f7dc82746169d6a0abe7612b7e8
https://kommunekart.com/?urlid=13899cdfca984527b1758b3def027459
https://kommunekart.com/?urlid=1dd3495ad8d544b291f813ad4848eee6
https://kommunekart.com/?urlid=76811613a3134f60b36583d724190e42
https://kommunekart.com/?urlid=d7cd184dd2de4b25b6a26d3f678594b2
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Forvaltningsrådene i rapporten er retningsgivende. For de 9 verdi B-områdene skal også for-

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

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 retningsgi-

vende. 

 

I tillegg for Skoelvbrua H570_1:  

• 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.  

 

I tillegg for Leina H570_9: 

Kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse i Troms. Inneholder en rekke automatisk freda 

kulturminner og spor både frå samisk veidekultur og Bardudølenes bruk av område for mat-

auk og friluftsliv. 

• All ferdsel og bruk av område skal skje med særlig aktpågivenhet for både automatisk 

freda kulturminner og andre spor som karakteriserer området og landskapet. Informa-

sjonstiltak og stimerking bør utarbeides for sikring og bevaring av kulturminnene. 

• Det skal utarbeides en forvaltningsplan for området i samarbeid mellom kommunen og 

Sametinget/Troms fylkeskommune.  

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

 NATURVERNOMRÅDER 
 

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. 

https://kommunekart.com/?urlid=5be5500bd4b147a8a2ada9dbad9cf6e7
https://kommunekart.com/?urlid=170042423b2143a6b899ff4ab855dc9f
https://kommunekart.com/?urlid=8ebfe9e2e14a460fa835d859faf7575e
https://kommunekart.com/?urlid=e9a030d2fc964d6aa2b0ba50f7df45a4
https://kommunekart.com/?urlid=9762836bd6304073b7a623f74e5f9e36
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 FREDA KULTURMINNE  

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 Ortvatnet 

H730_12-

17 

Strekningen Tune bru til Elve-

rumskrysset, øst for Barduelva 

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 
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 of-

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

næringsbebyggelse, og tilrettelegging for friluftsaktivitet i området.  

https://kommunekart.com/?urlid=0f8fb95a1b884889bc75d19c596ce50c
https://kommunekart.com/?urlid=8886366980584ddb916869c536447719
https://kommunekart.com/?urlid=aa52224baf164d25b6185524102ac191
https://kommunekart.com/?urlid=9bf6120b43fd42b9b45b9a923a101f61
https://kommunekart.com/?urlid=9c769cc0c0594e2f8fe2223bc2f84db2
https://kommunekart.com/?urlid=67ccdc285136456f987aee452e8645b1
https://kommunekart.com/?urlid=72ba3da5ff4f4d3e92de14fa1fb4627d
https://kommunekart.com/?urlid=a532c4b2d2b14f3b8f0fed550f9a463e
https://kommunekart.com/?urlid=a532c4b2d2b14f3b8f0fed550f9a463e
https://kommunekart.com/?urlid=77bf02643ac14164a5bada9a637bf5f2
https://kommunekart.com/?urlid=01ea6ec9f9bb4287a9ac7cc9425d319f
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10 SAKSGANG I NYE REGULERINGSPLANER  

10.1 Retningslinjer 

 OPPSTARTSMØTE (PBL § 12-8) 

For alle planforslag skal det gjennomføres et oppstartsmøte mellom tiltakshaver og kom-
munens administrasjon. Tiltakshaver får tilbakemelding om forholdet til overordnet plan-
verk og en vurdering av muligheter og utfordringer, deriblant eventuelt krav til planpro-
gram/ konsekvensutredninger. Alle planforslag som avviker fra arealdelen forelegges en 
forhåndsvurdering 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) 

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) 

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) 

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

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

Alle innkomne merknader beskrives, vurderes og innstilles med forslag til vedtak. Dette ar-
beidet 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) 

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)  

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

10.2 Lokale retningslinjer  

 VED FORHÅNDSVURDERING 

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 
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Det stilles vesentlig strengere krav til framstilling av planforslag enn til forhåndsvurderingen 
(nødvendig med planfaglig kompetanse). 

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 

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. 

11 VEDLEGG  

11.1 Planer som fortsatt skal gjelde 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

1922 B1922003 Artillerileiren B2 - Ny bebyggel-

sesplan 

Bebyggelsesplan 

ihht.Reguleringsplan 

28.05.2009 

1922 R1922001 Setermoen før 1965 Eldre reguleringsplan 18.06.1960 

1922 R1922005 Kirkemo boligfelt II Eldre reguleringsplan 07.05.1973 

1922 R1922007 Haugli II Eldre reguleringsplan 15.02.1980 

1922 R1922009 Rundmyra Eldre reguleringsplan 08.07.1982 

1922 R1922010 Vikingkrysset I Eldre reguleringsplan 19.07.1983 

1922 R1922011 Elvemo/Løvli Eldre reguleringsplan 23.01.1984 

1922 R1922012 Kirkemoskogen Eldre reguleringsplan 28.11.1984 

1922 R1922013 Fageråsen I Eldre reguleringsplan 28.01.1985 

1922 R1922015 Polar Zoo Eldre reguleringsplan 10.11.1986 

1922 R1922022 Reguleringsendring Kirkemo II Eldre reguleringsplan 02.03.1995 

1922 R1922025 Fageråsen II Eldre reguleringsplan 06.09.1995 

1922 R1922029 Loland Detaljregulering 24.06.2010 
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1922 R1922031 Brinken Eldre reguleringsplan 09.10.1996 

1922 R1922032 Reguleringsendring Aasvang-

veien 

Mindre reguleringsend-

ring 

13.02.1996 

1922 R1922034 Steiland Eldre reguleringsplan 11.07.1996 

1922 R1922037 Privat hytteområde Dahlberg Eldre reguleringsplan 05.02.1996 

1922 R1922038 Rehabilitering av Altevassdam-

men 

Eldre reguleringsplan 28.04.1997 

1922 R1922039 Reg.endring Fageråsen II - Ski-

stadion 

Eldre reguleringsplan 27.04.1999 

1922 R1922042 Reguleringsendring Elvegata Eldre reguleringsplan 13.06.1989 

1922 R1922043 Gang- og sykkelvei, Helsehuset 

- Sponga 

Eldre reguleringsplan 07.10.1974 

1922 R1922048 Glattkjøringsbanen Eldre reguleringsplan 22.10.1981 

1922 R1922049 Reguleringsendring Fageråsen 

I - Vekved 

Eldre reguleringsplan 12.06.1991 

1922 R1922055 Solbu Eldre reguleringsplan 23.06.2000 

1922 R1922056 Brandegga Eldre reguleringsplan 23.02.2005 

1922 R1922058 Setermoen sentrum Eldre reguleringsplan 22.02.2006 

1922 R1922059 Storbekkgrua masseuttak Eldre reguleringsplan 30.05.2001 

1922 R1922063 Viken Eldre reguleringsplan 19.12.2002 

1922 R1922066 Veksthuset Eldre reguleringsplan 19.09.2001 

1922 R1922068 Hovedadkomst Setermoen gar-

nison 

Eldre reguleringsplan 30.10.2001 

1922 R1922069 Reguleringsendring Fageråsen 

II - Skistadion/grad av utnytting 

Eldre reguleringsplan 24.04.2002 

1922 R1922072 Fageråsen III Eldre reguleringsplan 31.07.2003 

1922 R1922074 Storbekkgrua Industriområde Eldre reguleringsplan 30.10.2002 

1922 R1922076 Hauglia Eldre reguleringsplan 17.11.2005 

1922 R1922077 Abborvatnet Eldre reguleringsplan 24.02.2010 

1922 R1922078 Shelltomta Eldre reguleringsplan 19.09.2007 

1922 R1922080 Artillerileiren Eldre reguleringsplan 14.06.2006 



Planbestemmelser og retningslinjer 

 

35 

 

1922 R1922081 Setermoen Leir Eldre reguleringsplan 14.06.2006 

1922 R1922082 Kirkemoskogen sør Eldre reguleringsplan 25.04.2007 

1922 R1922084 Mindre endring Kirkemo II Eldre reguleringsplan 09.11.2000 

1922 R1922086 Reguleringsendring Øverjordet Eldre reguleringsplan 25.02.2009 

1922 R1922087 Hyttefelt I, Altevatn Områderegulering 24.06.2010 

1922 R1922088 Hyttefelt II, Altevatn Områderegulering 24.06.2010 

1922 R1922089 Hyttefelt III, Altevatn Områderegulering 24.06.2010 

1922 R1922090 Fredly boligfelt Eldre reguleringsplan 17.09.2008 

1922 R1922091 Reg.endring Kirkemoskogen - 

Klimaservice 

Eldre reguleringsplan 17.12.2008 

1922 R1922092 Massetak Jevningen Eldre reguleringsplan 27.02.2008 

1922 R1922094 Reguleringsendring Sentrum-

Lapperaen 

Eldre reguleringsplan 17.06.2009 

1922 R1922095 Reguleringsendring Skistadion 

- garasje 

Eldre reguleringsplan 23.09.2009 

1922 R1922096 Reguleringsendring Brinken Eldre reguleringsplan 17.06.2009 

1922 R1922097 RegEndring Fageråsen I - Troll-

dalsveien 

Eldre reguleringsplan 16.12.2009 

1922 R1922098 Reguleringsendring Hytteom-

råde Solseth 

Eldre reguleringsplan 16.12.2009 

1922 R1922099 Granneset Eldre reguleringsplan 16.06.2010 

1922 R1922100 Setervann Boligfelt Detaljregulering 24.06.2010 

1922 R1922101 Lappraen Detaljregulering 24.06.2010 

1922 R1922103 Finnkroken Golfbane Eldre reguleringsplan 24.06.2010 

1922 R1922104 Hyttefelt Indseth Øvre - utvi-

delse av T-BRA 

Eldre reguleringsplan 24.02.2010 

1922 R1922105 Setermoen skytefelt, sju delom-

råder 

Detaljregulering 14.12.2011 

1922 R1922106 Hanstad - fritidsboliger Eldre reguleringsplan 17.06.2009 

1922 R1922107 B1 Artillerileiren Detaljregulering 24.06.2010 

1922 R1922108 Stormoegga massetak Eldre reguleringsplan 15.02.2012 
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1922 R1922109 Reg.endring Strømsør hytteom-

råde 

Eldre reguleringsplan 21.11.2012 

1922 R1922111 Setermoen skyte- og øvingsfelt Områderegulering 12.12.2012 

1922 R1922112 Detaljregulering Hyttefelt I - F1 Detaljregulering 19.06.2014 

1922 R1922113 Detaljregulering Hyttefelt I - F2 Detaljregulering 19.06.2014 

1922 R1922114 Detaljregulering Hyttefelt I - 

FoH 

Detaljregulering 19.06.2014 

1922 R1922115 Detaljregulering Hyttefelt I - N/H Detaljregulering 19.06.2014 

1922 R1922116 Detaljregulering Hyttefelt I - 

NÆ/N 

Detaljregulering 19.06.2014 

1922 R1922118 Detaljregulering Hyttefelt II - F2 Detaljregulering 19.06.2014 

1922 R1922119 Detaljregulering Hyttefelt II - F3 Detaljregulering 19.06.2014 

1922 R1922120 Detaljregulering Hyttefelt III - F1 Detaljregulering 19.06.2014 

1922 R1922121 Detaljregulering Hyttefelt III - F2 Detaljregulering 19.06.2014 

1922 R1922122 Viken brygge Detaljregulering 19.02.2014 

1922 R1922123 Adkomstvei RohkunborriNP Detaljregulering 19.06.2013 

1922 R1922124 Detaljregulering Steinbrudd Va-

lørholtet 

Detaljregulering 19.06.2014 

1922 R1922125 Detaljregulering gbnr 17.21 - 

Norvang 

Detaljregulering 30.04.2014 

1922 R1922126 Masseuttak Strømsørtippen Detaljregulering 17.09.2014 

1922 R1922127 Damvokterboligen Detaljregulering 19.06.2014 

1922 R1922128 Reguleringsendring Sentrums-

plan - Bardu senter 

Eldre reguleringsplan 25.04.2007 

1922 R1922129 Mindre endring B/F/K 9 Mindre reguleringsend-

ring 

17.12.2014 

1922 R1922131 Bekkebo Detaljregulering 29.04.2015 

1922 R1922132 Mindre endring B/F/K 9-1 Mindre reguleringsend-

ring 

12.02.2015 

1922 R1922133 E6 Høytverrelv Detaljregulering 16.12.2015 

1922 R1922134 Gang- og sykkelvei Bered-

skapsveien - Fv 87 

Detaljregulering 15.02.2017 
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1922 R1922135 Kirkemo 3 Detaljregulering 22.06.2016 

 


