
 

 

 

Møtebok 
 
Saksbehandler:  Thorstein Lundberg Arkiv: L12  
Arkivsaksnr.: 13/1131-17      

 

Detaljregulering - Masseuttak Strømsørtippen  

 

 
Innstilling: 
::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA &&& 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Kommunestyret ” Detaljregulering 
masseuttak Strømsørtippen”, med bestemmelser og beskrivelse. 
::: &&& Sett inn innstillingen over IKKE RØR LINJA &&& 
 
... &&& Sett inn saksutredningen under IKKE RØR LINJA &&& 

Vedlegg: (ligger på kommunens hjemmeside): 

Plankart 
Reguleringsbestemmelser 
Planbeskrivelse 
Uttalelser offentlig ettersyn 
 

Andre dokumenter (ikke vedlagt): 
Saksmappe 

 

Saksgang: 
1 PTU 
2 Kommunestyret 
 

Kort sammendrag av saken: 
Formålet med reguleringen er å legge til rette for opplasting og uttransport av masser fra 
eksisterende tipp. Knusing av massene skal skje annet, lovlig sted i forskjellige fraksjoner til bruk 
bl.a. i Setermoen skytefelt. Nye prosjekter med behov for steinmasser er økende.  
Det har tidligere vært uttrykt at det er ønskelig med opprydding av tippene i Øvre Bardu. En slik 
opprydding vil også omhandle evt. miljøavfall som kan ligge igjen i tippene. 
 
Forhåndskonferanse ble avholdt den 22.10.2013. Oppstartsmelding ble sendt ut og annonsert den 
12.3.2014. Planforlaget ble behandlet i Plan – teknisk utvalg den 5.6.2014 med vedtak om 
utlegging til offentlig ettersyn i perioden 12.6 – 7.8.14. Det er kommet 4 tilsvar/merknader til 
planarbeidet.  
 

Saksopplysninger: 
Se vedlegg og tidligere behandlinger. 
 

Merknadsbehandling: 

 
Statens vegvesen, 1.7.2014 
Siktlinjene bør målsettes(6m * 115m) 
 



Kommentar: 
Tas til følge. Plankartet blir oppdatert med målsatte siktlinjer.    
 
Fylkesmannen i Troms, 4.7.2014 
Anbefaler en justering av bestemmelsene under punkt 4.4 Revegetering og 5.1 Masseuttak. 
 
Kommentar: 
Tas til følge. Planbestemmelsene blir juster iht. fylkesmannes anbefaling.     
 
Direktoratet for mineralforvaltning, 1.8.2014 
DMF har kommet frem til at tiltaket ikke faller inn under § 3 i mineralloven og det stilles derfor ikke 
krav om driftskonsesjon og driftsplan etter denne lov. 
 
Kommentar: 
Punkt 4.1, b under rekkefølgebestemmelser tas ut av plan. 
 
Troms fylkeskommune, 8.8.2014 
Ingen merknader. 
 

Vurdering: 
Det har ikke kommet uttalelser til hinder for planen i forbindelse med offentlig ettersyn. Endringer i 
bestemmelser og plankart, jfr. merknadsbehandlingen, innarbeides i plan etter kommunestyrets 
behandling.  
 
Det foreligger ingen veirett over eiendommen 29/1 for den virksomhet som nå planlegges. Dette 
må avklares før uttaket kan igangsettes.  
 

Rådmannens innstilling: 
Plan- teknisk utvalg tilrår Kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Kommunestyret ” Detaljregulering 
masseuttak Strømsørtippen”, med bestemmelser og beskrivelse. 
 
 
 
 
 
Bardu kommune, den 
 
 
Hege Walør Fagertun    Per Åke Heimdal 
rådmann      fagansvarlig plan og utvikling 
... &&& Sett inn saksutredningen over IKKE RØR LINJA &&& 


