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1 INNLEDNING 

1.1  Bardu kommune i tall og fakta 

 
Bardu kommune har ca. 4000 innbyggere, og folketallet er stabilt. Befolkningen er yngre enn 
både fylkes-, og landsgjennomsnittet, og scorer høyt på folkehelsestatistikker, bl.a. er syke-
fraværsprosenten for menn den laveste i Troms og Finnmark. Arbeidsledigheten er også den 
laveste i Troms. Frem til 2030 er folketallet ut fra framskrivninger ventet å øke til ca. 4 430 
innbyggere. Framskrivningen basert på alternativ MMMM (middels vekst) fra SSB (framskri-
velse per 4.kvartal 2016). Veksten vil bli størst i gruppene menn 20-29 år, noe som har 

sammenheng med Forsvarets 
aktivitet.  
Det er en sentral ungdomsskole 
på Setermoen, 3 grunnskoler 
(Setermoen, Nedre Bardu og 
Øvre Bardu) og 7 barnehager i 
kommunen. Skolestrukturen er 
under press bl.a. ut fra økono-
miske rammebetingelser og end-
rede elevgrunnlag i distriktene. 
Setermoen er eneste tettsted1, 
hvor 62 % av befolkningen er 
bosatt.  
 
Kommunens areal er på 2 703 
km2. Ca. 21 % av arealet er ver-

net i Rohkunborri nasjonalpark, og naturreservatene Astujeaggi og Flan. Statskog er største 
grunneier med nesten 70 % av arealet.  Primærnæringen har historisk stått sterkt, med rike 
jord- og skogbruksressurser, samt beiteområder for reindriften. Forsvaret er en viktig ar-
beidsplass og premissleverandør for arealbruk og infrastruktur. Setermoen skytefelt på 152 
km2 er blant Forsvarets viktigste klasserom for utdanning av operativt personell. Kommunen 
er som den eneste i Troms uten kystlinje, men har Norges 11. største innsjø – Altevatnet, 
med et areal på 79,6 km2. Figur viser fordeling av arealressursene i kommunen, utenom 
vassdrag/ferskvann. Mere om landbruk og dyrkbar jord er beskrevet i kapo. 6.4.2 Landbruk 
og kapp. 7.6.   
 

Det offentlig bilvegnettet er på ca. 223 km 
som fordeler seg slik: E6 - 48 km, fylkesve-
ger (inkludert gamle riksveger) – 62 km og 
kommunale veger - 113 km. Jordbruksarea-
let i drift har vært forholdsvis stabilt de se-
nere år, med ca. 13.000 daa.   

                                                           
1 Etter SSB sin tettstedsdefinisjon 
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1.2  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 fra 

Samfunnsplanen2 som er:  

«Trivsel og kvalitet i friske omgivelser.» 

Det overordnede målet er:  

“Bardu skal, basert på bærekraftig utvikling og samspill mellom  

natur og mennesker, være en trygg og attraktiv kommune.” 

Trygghet, trivsel og toleranse, og god kvalitet på tjenestetilbudet er grunnleggende i dette. 

Friske omgivelser beskriver en annen dimensjon av visjonen. Bygd på det trygge fundamen-

tet, 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 næringsutvikling.  

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

styrkes. I detaljplanleggingen må det gis rom for fleksibilitet innenfor rammen av de viktige 

samfunnshensynene.  Innenfor enkelte formål er det gitt bestemmelser direkte til arealpla-

nen, slik at det ikke er nødvendig med ytterligere detaljregulering.  

1.3. Medvirkning 

Planprosessen har fremmet høy aktivitet i planarbeidet, og er en fortsettelse av arbeidet i 

samfunnsplanen. Mye av arbeidet har også naturlige linker til samfunnsplanen, med scena-

rioer og verkstedjobbing. Dette er videreført inn i arealplanarbeidet, det er avholdt 2 folkemø-

ter/arbeidsverksteder 2014, og individuelle møter, bl.a. med reindriften, Statskog, Troms fyl-

keskommune v/Kulturetaten og Fylkesmannen, deltakelse i Planforum Troms med de berørte 

sektormyndighetene, deltakelse på landbruksfaglige temadager. I tillegg har det vært flere 

møter i styringsgruppen og internt i planavdelingen i kommunen.  

1.4. Plandokumenter 

Kommuneplanens arealdel består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. I tillegg 

kommer KU, merknadsbehandling og helhetlig ROS som vedlegg.   

1.4.1 PLANBESKRIVELSEN  

Består av en beskrivelse av formål, planbehov, prosesser, rammer for arbeidet, og beskrivel-

se av planens temaområder.  

1.4.2 PLANBESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER 

Sammen med plankartet er bestemmelsene et juridisk bindende dokument. Det beskriver 

hvilke bestemmelser som gjelder for de enkelte områder/formål i planen. Det vil si at det ikke 

er anledning til å ta i bruk, dele og/eller bebygge en eiendom på en annen måte enn det som 

er fastsatt i plankartet eller i bestemmelsene. 

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

                                                           
2 Kommuneplanen samfunnsdel 2013-2025, vedtatt 21.11.2012 
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1.4.3 PLANKART 

Alle formål har sin farge som er gjengitt i tegnforklaringen på arealplankartet. Eksiterende 

arealbruk vises med lys formålsfarge og nye arealer har mørkere formålsfarge. Arealplankar-

tet må leses i sammenheng med bestemmelsene. Hensynssoner er tegnet inn på plankartet 

med ulike skravurer. Hensynssoner er uavhengig av avgrensingene til arealformålet under, 

og bestemmelsene og retningslinjene gir føringer om hvilke hensyn som må tas når områder 

skal tas i bruk og videreutvikles.  

Plankartet ligger i digitalt format i kommunens kartinnsynsløsning; Kommunekart (hele Nor-

ge) https://kommunekart.com/.  Her ligger også de ulike hensynssonene for landbruk, rein-

drift, skred og flom. Disse må aktiviseres ved å huke på og av, slik en også gjør for selve 

kommuneplankartet. Det ligger også veiledning og link på kommunens hjemmeside for «Kart 

på web». 

Plankartet kan fås i papirversjon i målestokk 1:90 000.  

1.4.4 KONSEKVENSUTREDNINGER 

KU er beskrevet i eget dokument3. I PBL § 4-2 «Planbeskrivelse og konsekvensutredning», 

stilles det krav om KU for behandlingen av kommuneplanens arealdel. Dette er en KU over-

ordnet nivå, knyttet til lokalisering og arealformål. Beskrivelse tar utgangspunkt i dagens si-

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

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

klares ved senere detaljregulering. Det er kun der tiltak kan iverksettes med hjemmel i areal-

planen, at mere detaljert KU må tas nå, f.eks., spredt bolig- og fritidsbebyggelse i LNFR-

område. Ingen formål, som er hjemlet direkte i plan, er i områder med registrert fare for ras 

eller flom (§ 11-8 a) eller i hensynssoner etter § 11-8 c og d. Dog med noen få unntak innen-

for kjerneområder landbruk. Kjerneområdene landbruk er lagt inn som hensynsone landbruk. 

I tillegg stilles det krav i bestemmelsene om geoteknisk vurdering før utbygging/tiltak i LNFR-

områder kan iverksettes.    

1.4.5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 

ROS-analyse er gjennomført for alle nye utbyggingsområder. Denne ligger sammen med 

konsekvensvurderingen for hvert område i KU-dokumentet. Funn fra denne er fulgt opp med 

planbestemmelser der dette er påkrevet. 

Det er utarbeidet helhetlig ROS for Bardu kommune. Arbeidet med dette dokumentet ble 

sluttført med vedtak i kommunestyret juni 2015. 

1.4.6 MERKNADSBEHANDLING 

Ved saksbehandling etter høring og offentlig ettersyn, skal det fremgå hvordan innkomne 

uttalelser til planforslaget har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt ved vedtaket. 

(PBL § 11-14). Dette er samlet i et eget dokument.  

  

                                                           
3 Kommuneplanens arealdel 2017-2029 «Konsekvensutredning med ROS»  

https://kommunekart.com/
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2 RAMMER OG RETNINGSLINJER  

2.1  Planbehov 

 

Gjeldende arealplan ble vedtatt i 1995. Kommunen har tidligere ikke hatt samfunnsplan, og 

det ble utarbeidet en helt ny plan som ble vedtatt i november 2012. Det ble samtidig vedtatt 

følgende plansystem:   
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I den gamle arealplanen er det stilt krav om kommunedelplan for Nedre Bardu, noe som ikke 

er gjennomført. Ut fra den utviklingen som har skjedd innen planområdet og endringer i PBL, 

anses det ikke lenger som hensiktsmessig med en egen kommunedelplan for Nedre Bardu.  

 

Svært mange av tiltakene som søkes inn til planmyndigheten omhandler fradeling i land-

bruksområder. Uavklarte forhold fører til lang saksbehandlingstid for søker, og legger beslag 

på store ressurser administrativt både i kommunen og hos sektormyndighetene. Ny plan sø-

ker i større grad å klargjøre vilkårene for tiltak i landbruksområder. Flere grep gjør nå at tiltak 

i spredtbygte strøk i større grad kan saksbehandles direkte fra arealplan. Disse omtales un-

der kap. 4.9 i dette dokumentet. Dette vil gi en langt mere forutsigbar arealforvaltning for 

Bardu. 

2.2  Overordnede rammer og retningslinjer  

Planleggingen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale interesser og må derfor 

skje i nært samråd med statlige fagetater, organisasjoner, næringsliv og innbyggere.  

Arealdelen viser hvor i kommunen utbygging kan skje og hvilke arealer som skal brukes til 

næring, landbruk, reindrift og friluftsliv og hvor hensyn til natur, kulturmiljø eller drikkevanns-

kilder skal gå foran. Arealdelen skal være med på å sikre en langsiktig, bærekraftig utvikling 

og forvaltning av areal-, natur- og kulturmiljøressursene i kommunen.  

2.3  Lover, sentrale forskrifter og rikspolitiske retningslinjer 

Planen er utarbeidet i tråd med nasjonale forventninger og veiledere, og innspill fra sektor-

myndighetene.  

2.4  Regionale og kommunale føringer  

2.4.1 LOKALE FORSKRIFTER 

• FOR-1995-12-08-1004:  

o Forskrift om Floan Naturreservat, Bardu kommune 

• FOR-2011-02-25-224:  

o Forskrift om vern av Rohkunborri nasjonalpark, Bardu kommune 

• FOR-1983-04-22-865 

o Forskrift om fredning for Austujeaggi naturreservat, Bardu kommune 

• FOR-2005-01-17-36:              

o Forskrift om snøscooterløyper, Bardu kommune 

• FOR-1995-02-02-147:  

o Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag i spesielt 

sårbare områder, Bardu kommune 

• FOR-2005-06-21-717:  

o Forskrift om beiteområder for svensk rein 

 

2.4.2 REGIONALE PLANER – TROMS FYLKESKOMMUNE 

• Fylkesplan for Troms 2014-2025 

• Regional planstrategi 2016-2019 

• Regional planstrategi – kunnskapsgrunnlaget 2015 
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• Regional forvaltningsplan vannregion Troms 2016-2021. Godkjent av Klima- og miljø-

verndepartementet 01.07.2016 

• Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2019 

• Regional transportplan for Troms 2014-2023 

• Regional plan for handel og service i Troms 2015-2024 

• Regional plan for landbruk i Troms 2014-2025 

• Eldrepolitisk handlingsplan for Troms 

• Risiko og sårbarhetsanalyse for Troms fylke (FylkesRos) revidert 2014 
 

2.4.3 INTERKOMMUNALE FØRINGER 

• Flerbruksplan for Bardu og Målselvvassdraget (hovedsakelig erstattet av Regional 
forvaltningsplan vannregion Troms 2016-2021) 

 

2.4.4 KOMMUNALE FØRINGER OG RETNINGSLINJER 
 
Det er utarbeidet flere kommune- og kommunedelplaner med fastsatte mål som er videreført 
i arealplanarbeidet. Her nevnes noen av disse:  
 

• Kommunens samfunnsdel, vedtatt 20.11.2012  

• Landbruksplan for Bardu (nevnt i beskrivelsen pkt. 2.1) vedtatt 2005, rev tiltaksplan 
vedtatt 28.10.2009 

• NINA-rapport 58 «Biologisk mangfold i Bardu kommune» 

• Kartlegging av viktige friluftsområder 

• Helhetlig ROS-analyse, vedtatt 17.06.2015 

• Kommunedelplan for vann og avløp, vedtas våren 2017 

• Strategisk næringsplan, 2007-2010 

• Klima- og energiplan, vedtatt 24.06.2011 

• Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og folkehelse 2009/2012 med 
handlingsplan rullert 9.11.2016 

• Estetikkveileder for Setermoen sentrum, vedtatt 04.03.2008 

• Kommunedelplan E6 Setermoen 
 
 
 
 
 

  



Kommuneplanens arealdel – Planbeskrivelsen 

 

10 

 

3 NASJONALE FØRINGER - LOKAL TILPASNING OG PRIORITERINGER 

3.1   Landskap 

 

Bardu består av høye fjell, furumoer, bjørkelier og flater, og Barduvassdraget med sine side-

elver som snirkler seg ned til samløpet med Målselva. Barduvassdraget er et viktig og sær-

egent landskapselement i kommunen. 

Da nybyggerne kom fra Østerdalen/ 

Gudbrandsdalen på slutten av 1700-

tallet og ryddet land, var furumoene og 

flatene i dalbunnen billig og god bygge-

grunn. Det skapte et geografisk spredt 

bosettingsmønster.  

 

De indre områdene av kommunen mot 

svenskegrensen er et av områdene i 

Troms med mest villmark, og her ligger 

også Rohkunborri nasjonalpark. I vest ligger Sørdalen med juvet Boldnoávži som skjærer 

seg skarpt gjennom det kaledonske restfjellet. Juvet er et naturhistorisk dokument over isav-

smelting og landskapsforming. Juvet i Sørdalen ble sprengt ut av kreftene i smeltevannet fra 

siste istid.  

 

Smeltevannet fra issmeltingen på svensk side ble i en periode ledet gjennom dette passet og 

sprengte ut denne kløfta på vei nordover. Det vil si at den store svenske sjøen Torneträsk 

hadde utløp ned Sørdalen gjennom kløfta. På begge sider av kløfta rager høyfjell med is-

breer over 1500 moh. Mot øst er det et mektig samspill mellom fjellmassivet Rohkunborri, 

skogkledde daler, alpine våtmarker og innsjøen Geavdnjajávri. 

 

Nasjonalparken ligger på et berggrunngeologisk skille. I øst er det gammelt grunnfjell, mens 

det i vest er et yngre skyvedekke av 

glimmerskifer og kalkspatmarmor som 

gir grunnlag for det rike plantelivet i 

nasjonalparken. Grunnfjellet i dette 

området består i hovedsak av forgnei-

set granitt og syenitt. Under de kale-

donske skyvedekkbergartene ligger 

sedimentære bergarter (Dividalsgrup-

pen) med leirskifre, silt- og sandstein. 

Oppdemning og kraftutbygging av 

Altevatn, kraftlinjer, og senere utbyg-

ging av hyttefelt i dette området, er det 

som har endret landskapsbildet mest i 

kommunen.  

 

  

Sørdalen, foto Nasjonalparkstyret 

Bardudalen sett mot Setermoen, foto Wikipedia 
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Strømsør fjellgård, foto Human-etisk forbund 

3.2  Kulturvern/Kulturminner 

Plan- og bygningsloven er det viktigste verktøyet for å kunne ta vare på mangfoldet av kul-
turminner, kulturmiljøer og landskap. Som planmyndighet har derfor kommunen en sentral 
rolle i forvaltningen av denne delen av kulturarven.  
 
For å fange opp innspill og uttalelser har kommunen gjennom oppstartsmelding og i planfo-
rum Troms fått tilbakemeldinger på dette sektorområdet. En fredning er den strengeste for-
men for vern, og innebærer at inngrep/ end-
ringer skal godkjennes av vernemyndighete-
ne. Dette er Riksantikvaren eller Sametinget.  
Grovt sett kan man si følgende om de forvalt-
ningsmessige bestemmelsene på området:  

• Kulturminne: Kulturminner er definert 
som alle spor etter menneskelig virk-
somhet i det fysiske miljøet rundt oss. 
Det omfatter også steder som er knyt-
tet til historiske hendelser, tro eller 
tradisjon. 

• Automatisk fredet kulturminne: Gjelder 
alle arkeologiske lokaliteter, bygninger, gravplasser, ruiner, borger, kirkesteder m.m. 
som er eldre enn fra år 1537 (Reformasjonen). Disse er fredet gjennom kulturminne-
loven § 4. Det samme gjelder samiske kulturminner som nevnt ovenfor fra mer enn 
100 år tilbake. 

• Vedtaksfredet kulturminne: Kulturminner yngre enn 1537, fredes gjennom enkeltved-
tak. Alle inngrep krever dispensasjon fra regional kulturminneforvaltning.  

• Kulturminner som ikke er fredet: Kulturminner som kan ha interesse for samfunnet 
som sådan, eller kulturminneforvaltningen. Kan ligge som hensynssone med ret-
ningslinjer i kommuneplan.    

 

Bardu kommune har en mengde automatiske 

fredete kulturminner, spesielt i Altevatnområ-

det. I Askeladden er det registrert en rekke 

kulturminner rundt Leinavatn, i all hovedsak 

fra tidlig metalltid. Noen av disse er lokaliteter 

som har blitt gravd ut. Ved nordøstenden av 

Altevatn er det også en god del registreringer, 

også her hovedsakelig fra tidlig metalltid. Men 

det har også blitt gjort funn fra steinalder her. 

Det er en stor mengde registreringer av sa-

miske kulturminner i den vestlige enden av Alte-

vatn, ved Persenbukta.  

 

Meget gammel bosetting ved Leina (8000 år gammel). Langs elva Suttesgaldojohka er det 

en del registreringer, da i all hovedsak av fangstgroper. I Ostu inkludert området rundt vill-

markscampene, er det gjennomført kulturminneregistrering sommeren 2015 av Sametinget 

og fylkeskultur. Det ble ikke gjort nye funn, men det er en mengde funn fra tidligere. Det er 

lagt hensynssone rundt alle kjente objekt.  

Strømsør og Viken gård er vedtaksførte kulturminner. Området rundt Strømsør er typisk for 

regionen både kulturmessig og biologisk og viser en typisk fjellgård med kombinasjonsbruk 

av jordbruk, jakt og fiske. Begge kulturminnene viser arkitektur og håndverkstradisjoner fra 

Gravholme Leina, foto Stine Sveen, Sametinget 
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Dølakulturen, der Bardu ble befolket av nybyggere fra Nord-Østerdalen fra slutten av 1700-

tallet. Bardu bygdetun viser er på samme måte tradisjoner fra nybyggertida, men er ikke fre-

det. Ingen andre utbyggingsformål har registrerte kulturminner i nærheten, jf. Askeladden4.    

 

3.3  Naturverdier og Biologisk mangfold 

Ut fra Naturmangfoldloven er målet er at mangfoldet av naturtyper skal ivaretas innenfor de-

res naturlige utbredelsesområde, og med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene 

som kjennetegner den enkelte naturtype. Målet er også at økosystemers funksjoner, struktur 

og produktivitet ivaretas så langt det er rimelig. Ramsarkonvensjonen forplikter partene til å 

ta vare på den økologiske tilstanden i Ramsar-områdene og en bærekraftig bruk av alle lan-

dets våtområder. I Bardu er det utarbeidet en rapport om biologisk mangfold. (NINA-rapport 

58). 17 områder er definert som Svært viktige i kommunen (A-områder), og 9 områder er 

Viktige (B-områder). Forvaltningsrådene i rapporten vedtas som retningsgivende ved vurde-

ring av tiltak.  

Av disse er det 9 A-områder og 1 B-område (Tverrelvutløpet) som ligger til grunn for hensyn-

soner H560 i arealplankartet. Øvrige 8 A-områder ligger innenfor følgende reguleringsplaner 

(områdenavn i kursiv): 

R1922063  Viken: Vika 

R1922077  Abborvatnet: Abborvatnet 

R1922105  7 delområder: Karlstadskogen, Eldhushaugen, Gammelolatjøn-

na, Trolldalsbekken, Seterbekken og Toftakervatnet 

 

For de 9 verdi B-områdene skal 

også forvaltningsrådene anses 

som retningsgivende og 8 av om-

rådene ligger i reguleringsplan 

R1922105: 

 

Eldhusmyran, Langsvingvatnet, 

Mellomvatnet, Bostadmyran, Fu-

ruhaugmyran, Storbekken-

Hundtorp, Ranstjønna, Langvatnet 

– Nesmoen.  

 

I tillegg er 7 svært viktige naturty-

peområder (verdi=A) angitt som hensynssone H560 i arealplankartet. Alle områdene er listet 

opp i Bestemmelser/retningslinjer.  

                                                           
4 Askeladden er Riksantikvarens database for kulturminnesøk.  

Skoelvutløpet 
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3.4  Friluftsliv 

 

Med sine store naturområder er kommunen 

en av de mest attraktive utfartsområdene i 

Troms fylke. Troms fylkeskommune og Bardu 

kommune har i 2013/2014 foretatt en kartleg-

ging av friluftsområder i kommunen. Område-

ne er verdifastsatt fra 1 – 5 (Fra liten verdi til 

stor verdi) Kartleggingen bygger på Miljødi-

rektoratets veileder M98-2013 «Kartlegging 

av friluftslivsområder.» Motorisert ferdsel 

knyttet til friluftsliv er ikke et kriterium som kan 

benyttes i kartleggingen, men prosjektet var 

innom dette temaet knyttet til fiske/ opplevel-

ser på indre deler av Altevatn og Leina. Det er en marginal andel av personer som har mu-

lighet til å komme seg inn til dette området uten motorisert ferdsel enten med båt eller scoo-

ter.  

 

De områdene som er kategorisert som svært viktige er følgende:  

• Altevatnområdet. Områdetype: Store turområder med tilrettelegging 

• Barduelva, Østerdalsløpet – Strømsmoen. Områdetype: Strandsone med tilhørende 

sjø og vassdrag 

• Barduelva, Strømsmoen – Fosshaug. Områdetype: Strandsone med tilhørende sjø 

og vassdrag 

• Barduelva, Fosshaug – Ala. Områdetype: Strandsone med tilhørende sjø og vass-

drag 

• Barduelva, Ala – Elverum. Områdetype: Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag 

• Toftakervatnet - Setervatnet. Områdetype: Nærturterreng 

• Storlømya – Langvasslia. Områdetype: Nærturterreng 

• Langvasslia – Storala. Områdetype: Utfartsområde 

• Skolevdalen – Sundlifjellet. Områdetype: Utfartsområde 

• Istindan. Områdetype: Utfartsområde 

 

Det foreligger også «Friluftsplan» for Altevassområdet utarbeidet av Statskog i 2000.  

3.5  Samferdsel 

 

De største trafikkmengdene i Midt-Troms finnes på E6 rundt Setermoen, mellom Elve-

rumskrysset og Olsborg. På E6 gjennom Midt-Troms ligger andelen tunge eller lange biler, 

som busser, lastebiler og vogntog på rundt 20 %. Forsvarets bruk av vegnettet setter særlige 

utfordringer knyttet til mye tungt materiell som særlig under øvelser fraktes i store mengder 

på kort tid. 

Bardu er en stor geografisk kommune med vegen som knutepunkt og bilen som fremkomst-

middel. Ny bebyggelse skal prioriteres langs eksisterende vegnett. Tonnasjekrevende næ-

ring skal lokaliseres langs E6. Et moderne levedyktig landbruk er avhengig av store kjøretøy 

både internt i driften og for å skaffe/levere varer og tjenester. Leiejord er en vanlig driftsform. 

Altevatn, foto Ole Kroken 
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Fulldyrka       
11 155 

Overflate-
dyrka 108 

Innmarks-
beite  541 

Andre 
grovforvekst

er  711 

Fordeling av jordbruksareal i 
dekar 

Dette fører til at landbruksmaskiner må fraktes mellom egen gård og leiejord langs vegen. 

Likeså vil lokalisering av masseuttak kreve tilgang til et tilfredsstillende vegnett.  

Standarden på vegene er i deler av kommunen svært dårlig, spesielt i Øvre Bardu – strek-
ningen Setermoen Altevatn. Dette er det mest attraktive utfartsområdet i Troms, samtidig 
som kraftverkene er helt avhengig av tilfredsstillende vegstandard for transport av svært 
tungt materiale. Det må være fokus på dette ved prioritering for opprusting av fylkes-, riks- og 
kommunale veger. 
 

3.6  Landbruk og utmarksnæringer 

 

Det skal legges til rette for 

landbruk med sikte på mat-

produksjon, verdiskapning, 

bosetting, 

sysselsetting og ivaretakelse 

av kulturlandskap. Det skal 

være attraktivt og gis prioritet 

å drive landbruk i Bardu, 

også gitt endringer i sam-

funnsstruktur, overordnede 

politiske føringer, teknologi 

og kostnader.  

 

Arealdelen legger til rette for 

landbruk ved å skape leven-

de bygder samtidig som landbruks-arealene blir ivaretatt. Søkelys skal bl.a. settes på arron-

dering, og langsiktige leiekontrakter for tilleggsjord. Jordbruksareal i drift er stabilt på ca. 13 

000 daa, men det er mye leiejord med korte leieavtaler. Landbruk er et tydelig prioritert om-

råde i samfunnsplanen og temaplan landbruk.  

 

Arealer som er viktig for landbruksnæringen må beskyttes for utbygging, samtidig som kom-

munen skal tilrettelegge for spredt boligbebyggelse for å opprettholde og styrke den eksiste-

rende desentraliserte bosetningen. Dette gjøres gjennom bestemmelser og retningslinjer.  

 

Skognæringen er også viktig i kommunen, og statistikken viser at det er 300 000 daa produk-

tiv skog, med en stående kubikkmasse på 1 000 000 m3. Flere skogeiere og entreprenører er 

avhengig av denne ressursen, og det tas ut like mye virke i dag som da Sponplatefabrikken i 

Sørreisa var i drift. Se også diagram på side 4 over arealfordeling. 

 

I kommunen er det flere mindre reiselivsaktører som tilbyr naturbaserte opplevelser, og som 

har fått dispensasjon fra nåværende arealplan. Disse har fått stadfestet/fått nye formål for 

lokaliseringen på Altevatn og Leina.    



Kommuneplanens arealdel – Planbeskrivelsen 

 

15 

 

3.7  Snøskuterløyper 

 

Bardu kommune har i sin samfunnsdel en strategi om å være pådriver for å få etablert lokal 

forvaltning av motorferdsel i utmark. Kom-

munen ble plukket ut til forsøksprosjektet 

med lokal forvaltning, men forsøket ble 

stoppet i 2014. Deretter ble loven endret i 

juni 2015, og det ble satt i gang en ny pro-

sess.  

Bardu kommune vedtok nye snøskuterløy-

per 22. juni 2016 med forskrift for kommu-

nalt løypenett. Dette ble påklaget av både 

Fylkeskommunen, Sametinget og Fylkes-

mannen i Troms med flere. Klager på løype  

3, 4 og 5 ble helt/delvis tatt til følge og forskriften er sendt tilbake til kommunen til ny behand-

ling. 

 

3.8  Reindrift 

Reindrift representerer både næring og kultur. Så si hele Bardu kommune er beiteområde for 

reindriften, og har vært det i uminnelige tider. Historisk sett har de svenske samebyene hatt 

sommerbeiter i Bardu, men i dag er kommunen også beiteområde for norsk reindrift. Følgen-

de grupperinger har beite i kommunen: 

 

• Svenske samebyer: Talma og Saarivuoma 

• Norske reinbeitedistrikt: Gielas og Hjerttind 

 

Det er store utfordringer og en del konflikter i forhold til den grenseoverskridende reindriften. 

Grenseoverskridende reindrift har tradisjoner som strekker seg tilbake til før riksgrensene 

mellom Norge og Sverige ble trukket. Lappekodisillen av 1751 er den første formelle avtalen 

som omhandler retten til å drive med reindrift på kryss av grensene. 

 

Den gjeldende norsk-svenske reinbeitekonvensjon ble undertegnet av Norge og Sverige i 

2005, men på grunn av sterk misnøye fra samisk side har ikke konvensjonen blitt ratifisert. At 

konvensjonen ikke er trådt i kraft er med på å forsterke konflikter og uavklarte forhold, også 

innad mellom reinbeitedistriktene. For Bardu kommune utløser dette også forvaltningsmessi-

ge utfordringer vedrørende byggesaker i reindrifta, hvor ulovlige hytter ikke blir iverksatt re-

vet. Kommunen ønsker en ryddigere og fastere handtering av dette fra Reindriftsforvaltninga 

(Fylkesmannen fra 01.01.2015). I areal-

planen er det satt tak på antall hytter i 

Lairevaggi og Cuavzajeaggi, samt Alte-

vatn nord R1 og R3. Det kreves situa-

sjonsplaner i byggesaken for nye hytter.  

 

Noen av reindriftas største utfordringer 

knyttet til arealbehov er økende utbyg-

ging av fritidsbebyggelse. Effektene av 

Flytting til vårbeite i Børingen, foto Per Thomas Oskal 
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realinngrep på reindrifta blir ofte vurdert isolert for hvert tiltak eller på lokalt nivå og tar sjel-

den høyde for de samla effektene av alle tiltak innenfor et reinbeitedistrikt. I enkelte områder 

har arealinngrepene de siste årene vært store, og medført omlegging i driftsmønster og 

vanskeliggjort rasjonell drift av næringen. Kommunen har hatt en tidlig dialog med involvering 

av reindrifta for å legge grunnlaget for forutsigbare prosesser som er konfliktdempende, og 

kan gi forutsigbarhet i bruk av arealformål for alle parter. 

 

Kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner skal i nødvendig utstrekning sikre arealer for 

reindrifta. Reindriftens flyttleier må særlig hensyntas.   

  

3.9  Energi og klima  

Gjennomgangstrafikken knyttet til E6 samt landbruket er kommunens største utslippskilde av 

klimagasser. Kommunen har her liten mulighet til å redusere utslippene. Arealdelen legger 

opp til videreføring av gjeldende bosettingsstruktur. Kollektivtilbudet er mangelfullt og sam-

funnet er lagt opp til privatbilisme. Planen endrer ikke dette mønsteret, men det satses på 

videre utbygging av gang og sykkelveg slik at flere 

kan gå eller sykle til skole/ jobb rundt Setermoen. 

Høsten 2017 ble E6 Høytverrelv bru med ny gang- 

og sykkelveg ferdigstilt. En systematisk tilretteleg-

ging for myke trafikanter i Setermoen sentrum kan 

redusere noe av privatbilismen.  

 

Klimatilpasning Norge (DSB) har utarbeidet et in-

teraktivt kart som viser hvilke temperatur- og ned-

børendringer vi kan forvente i Norge, fram mot 

2050 og 2100. Kartet viser prosentvis endring i 

normal årsnedbør fra normalperioden 1961-1990 til 

perioden 2071-2100. Uten kystlinje er Bardu kom-

mune skånet for utfordringer rundt havstigning, 

men årsnedbøren kan stige opp mot 10-15 prosent 

i de nedre (Nord/ Nordvestlige) delene av kommu-

nen. Dette kan medføre større fare for flom, spesi-

elt i sideelver/større bekker. Juli 2012 opplevde 

Bardu og Målselv det som kan betegnes som «eks-

tremvær» med flom og store nedbørsmengder.  

 

Det blir mer nedbør i hele landet. I gjennomsnitt for Norge beregnes årsnedbøren å øke med 

5 til 30 prosent mot slutten av århundret. Snøsesongen blir kortere i hele landet. Reduksjo-

nen blir størst i lavlandet, hvor 2–3 måneders reduksjon beregnes mot slutten av århundret. 

Gjennomsnittlig maksimal snødybde kan øke i høyfjellet og i områder i Indre Finnmark fram 

mot midten av århundret. I andre områder avtar den. Flere store nedbørshendelser i bratt-

lendt terreng tilsier økt fare for flomskred. Det er klar sammenheng mellom nedbør og ulike 

former for snøskred. Høyere temperatur kan redusere faren for tørrsnøskred, men vil øke 

faren for våtsnøskred og sørpeskred i skredutsatte områder. I ROS-analysen for Bardu er 

dette tatt hensyn, og det vises til kap. 3 vedrørende Flom/nedbør og kap. 5 vedr. Ras. Det er 

i Blomlia og Høyden det må vises aktsomhet ved ras.   

Endring i årsnedbørsum frem til 2100. Jo mørkere, jo 

større endring. 
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Mer nedbør vil gi økt belasting på alle typer 

fysisk infrastruktur og bygninger, ikke minst vil 

det kunne oppstå kapasitetsproblemer i kom-

munale vann- og avløpssystemer. Mer nedbør 

vil gi hyppigere skred og økt skredfare i områ-

der som tidligere ikke har vært utsatt. Det vil 

kunne ha stor betydning for utøvelse av fri-

luftsliv og naturbasert turisme, snøscooterløy-

per, samt for vanlig ferdsel, kollektiv- og næ-

ringstransport.  

 

Væravhengig turisme, særlig vinterturisme vil 

påvirkes negativt. I foreslåtte snøscooterløyper må det vises aktsomhet. Vekstsesongen blir 

betydelig lengre, det beregnes en økning på 1–2 måneder over store deler av landet. Økt 

middeltemperatur vil dermed være positivt 

for landbruket og gi vekstbetingelser for 

nye arter og økt produksjon. Imidlertid vil 

forventet økt variasjon og svingninger i 

tine- og frysesykluser virke uheldig inn på 

plantematerialet og vekstforholdene gene-

relt. I en scenariofremskriving til 20505 vil 

scenarioet med høyest klimautslipp gi en 

nedgang i antall skidager på årsbasis ved 

Altevasshytta på 73%. En skidag er defi-

nert som en dag med snødybde over 25 

cm. Det er i dag beregnet 172 skidager, 

beste scenario vil gi 144 skidager, middels 

vil gi 99, og verst vil gi 71 skidager i 2050.  

  

                                                           
5 Professor Asgeir Sorteberg, Universitetet i Bergen, basert på 17 forskjellige klimasimuleringer. 

Innset 2012. Foto Per Åke Heimdal 
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4 TEMA FRA PLANPROGRAMMET 

  

Planprogrammet for samfunns- og arealdelen ble vedtatt av kommunestyret 17.06.2009, 

men pga forsinkelser kom ikke arbeidet i gang før vår/sommer 2013. Oppdragsplan for revi-

sjon av kommuneplanens arealdel ble godkjent i kommunestyret i sak 34/2013. Styrings-

gruppe for arealplanen har vært rådmann, ordfører og leder plan- og utvikling.  

 
Planprogrammet inneholder følgende temaområder for arealdelen som krever høyere grad 
av fokus og detaljering: 
 

o Setermoen tettsted 
o Setermoen skyte- og øvingsfelt 
o Altevatnområdet 
o Nedre Bardu,  
o Salangsdalen og  
o Øvre Bardu 
o Avgrensninger av byggeforbudssoner 
o Bygging langs vassdrag 
o Spredt boligbygging 

 

4.1  Setermoen tettsted 

Som en del av «Bygdeutvikling Setermoen» ble det i 2006 ved-

tatt reguleringsplan for Setermoen sentrum, utarbeidet i samar-

beid med Statens vegvesen. Området strekker seg fra Kirke-

parken til Forsvarsmuseet/ Artillerisletta i sør. I «Regional plan 

for handel og service»6 er Setermoen sentrum definert som 

dette området. Planen ble vedtatt høsten 2015. Denne av-

grensningen er avgjørende i forhold etablering av kjøpesenter 

ihht «Forskrift om rikspolitiske bestemmelser om kjøpesentre.» 

Dette innebærer at det ikke kan etableres kjøpesenter på over 

3 000 m2 utenom sentrumssonen.  

 

Det er også utarbeidet en egen estetikkveileder. Sentrumskjer-

nen med E6 fremstår i dag som et trivelig sentrum med ryddige 

trafikkforhold, bl.a. ny 4-armet rundkjøring og gang-/ sykkelso-

ner. Dette prosjektet er langt på veg sluttført, med det skjer ytterligere utvikling med renove-

ring av bygg, nytt boligprosjekt i mv. I tillegg skal en ny sentrumsplan prioritere en rekke tiltak 

i sentrum. Det gjelder parkeringsplass for turbusser og trailere, parkeringsplass og tømme-

stasjon for bobiler, campingbiler, campingvogner og busser, offentlig toalett i sentrum, by-

scene og mulig samlokalisering av dagens taxibu med øvrige tiltak i utredningen. 

 

Områderegulering for Fremtidstunet tar inn over seg den delen av Setermoen sentrum som 

ikke har oppdatert planverk. Planområdet har et samlet areal på ca. 1098 daa. Planen omfat-

ter Setermoen barneskole og ungdomsskole, Barduhallen og idrettsbaner, i tillegg til et næ-

ringsområde og skogområde i nord, og boligområder i sør. Plangrensen er utvidet etter inn-

                                                           
6 Regional plan for handel og service i Troms 2015-2024 
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spill fra Statens vegvesen til å inkludere hele E6 med gang- og sykkelveger. Dette for å sikre 

en helhetlig planlegging av vegtraseen, for å sikre trafikksikkerhet og kunne etablere gode 

kryssløsninger. Planavgrensningen følger hovedsakelig eiendomsgrensen for dagens vegg-

runn, gnr/bnr. 17/569. Planområdet er avgrenset av E6 i vest og Barduelva i øst og sør.  

Planarbeidet er midlertidig lagt på is i påvente av nærmere avklaring om ny barne- og ung-

domsskole. 

4.2  Setermoen skyte og øvingsfelt  

Det er de senere år utarbeidet følgende planer fra Forsvarsbygg: 

• Reguleringsplaner for 7 felt i Setermoen skyte og øvingsfelt 

• Områderegulering for resterende areal i skytefeltet 

• Reguleringsplan for Artillerileiren 

• Reguleringsplan for Setermoen leir 

Forsvarsbygg har deltatt på flere møter, både workshops og Planforum Troms, men har ikke 
kommet med nye innspill til arealplanen.  
 

4.3  Altevatnområdet 

Altevatnområdet er på ca. 1000 km2, dvs omtrent 37% av kommunens totale areal, og er et 

prioritert område både i samfunnsdelen og arealdelen. Dette er et av de største utfartsområ-

dene i Troms både sommer og vinter.  

Arealplanen tar for seg områdene for naturbasert turisme på Leina som er satt av på kartet til 

LNFR-områder med spredt næringsbebyggelse. Stadfestelse av tilsvarende næringslomme i 

Storbukta på Altevatn.  

Områder for gjeterhytter til de svenske samebyene er satt av, med krav om situasjonsplan i 

byggesaksbehandlingen. Med en slik avgrensning av områdene er det mulig å gjøre priorite-

ringer internt og tillatelser kan kun gis etter en grundig vurdering av reelle behov og med for-

utsigbar lokalisering. Bygging innenfor disse områdene skal nå være enklere å godkjenne og 

det vil gi kortere saksbehandlingstid.  

Det er en mengde kulturminner i området, og det legges hensynssoner rundt alle registrerte 

kulturminner som er automatisk freda.  

 

4.4  Nedre Bardu 

I arealplan fra 1995 fremstår Nedre Bardu som et «hvitt område» i kartet med intensjon om å 

utarbeide en kommunedelplan. I dag anses ikke dette som nødvendig, og i ny arealplan er 

det avsatt følgende områder/formål:  

• LNFR-områder for spredt fritidsbebyggelse i Skoelvdalen/Sundlia 

• Område for boligbebyggelse Brandsegg og Elverum 

• Hensynssoner Skoelvutløpet og Skoelvbrua 

• Hensynssone flyttelei reindrifta over Barduelva 

• Næringsområde Elverumskrysset (Elvegården/TS-hallen) 

• Område for offentlig og privat tjenesteyting ved Nedre Bardu kapell og Nedre Bardu 

skole 
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4.5  Salangsdalen 

Ved Bones er det satt av et nytt område for spredt boligbebyggelse i LNFR-område. I tillegg 

er det satt av område for parkeringsplass ved innfallsporten til nasjonalparken (Bones-

Budalselva). Parkeringsplassen er opparbeidet med 10 parkeringsplasser og arealplanen 

åpner for ytterligere utvidelser med inntil 20 nye p-plasser. 

4.6  Øvre Bardu 

Nye formål for området er parkeringsplass ved innfallsporten til nasjonalparken (Isdalen-

Isdalselva) og masseuttak på Furumoen, samt spredt boligbygging Bardujord, Nordhusveien 

og Brubakken.  

4.7  Avgrensing av byggeforbudssoner 

I arealplanen fra 1995 er det som hovedregel byggeforbud over skoggrensen, sør-øst for ei 

linje som krysser Altevatnet ved Gaskas, og i øvre deler av Skoelvdalen. Det er i ny areal-

plan ikke er ønskelig eller formålstjenlig å tillate bebyggelse over tregrensen. Områder for 

LNFR er generell forbudssone for tiltak uten tilknytning til primærnæringene. 

4.8  Bygging langs vassdrag  

Bestemmelser om byggeforbud langs elver og vann er fastsatt i arealplanen. Her vektlegges 

hensyn til friluftsliv (allemannsretten), natur- og kulturmiljø, landskap og andre allmenne in-

teresser. Bortsett fra ved Altevatn er det ikke tradisjon for naust ved ferskvann i kommunen.    

4.9  Spredt boligbygging 

Gjeldende arealplan er gjenstand for utstrakt bruk av dispensasjonsbehandling, og binder 

opp mye ressurser både i kommunen, hos sektormyndigheter og Fylkesmannen. Både sam-

funnsplanen med sine mål for bosetting og skolestruktur - «bygder og sentrum fortsatt skal 

utvikles til gode oppvekst- og bomiljøer» - og landbruksplanens hovedmål om «en god jord- 

og skogbrukskommune», vektlegger «livskraftige bygder». Fradeling til boligformål skal ha 

prioritet i kommunen7. Dette er viktig for både lokalmiljøet og for landbruket.  

 

Bosettingsstrukturen slik den framstår i dag kan differensieres i ulike kategorier: Fra tett be-

byggelse og boligfelt i Setermoen sentrum til delvis strekk med blandet bolig og landbruks-

bebyggelse langs hovedvegene, til mere vilkårlig spredt bosetting som supplement til gårds-

brukene litt lenger fra Setermoen og i dalene rundt. 

 

Dette blir videreført i arealplanen med differensiert bruk av arealformål og bestemmelser 

samt kriterier som skal oppfylles: 

 Bebyggelse og anlegg; Boligformål 

- Områder satt av til boligformål i Setermoen sentrum med krav om reguleringsplan 

-  Mindre områder satt av til boligformål med krav om situasjonsplan og med bestem-

melser i arealplanen.  

- Bebygde og matrikkelførte boligeiendommer. Søknad om tiltak behandles etter be-

stemmelsenes punkt 2.2. 
                                                           
7 Jmf. landbruksplan og samfunnsplan 
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 LNFR m/spredt boligbebyggelse: 

- Områder/strekk med eksisterende bolig- og landbruksbebyggelse i LNFR-områder 

med mulighet til fortetting; LNFR-områder med spredt boligbebyggelse med bestem-

melser. Disse områdene er vurdert i forhold til adkomst, trafikksikkerhet, infrastruktur 

og samfunnsnytten, og det åpnes for deling og byggesaksbehandling direkte fra 

arealplan. 

- Områder/strekk med eksisterende bolig- og landbruksbebyggelse som er satt av som 

LNFR- områder m/spredt boligbebyggelse. Her er ikke infrastruktur/samfunnsforhold 

for fortetting vurdert nærmere. Dersom lokaliseringskriteriene i punkt 2.2 c) i bestem-

melsene overholdes ved søknad om dispensasjon til boligformål, anses fordelene 

med fradeling som større enn ulempene både etter samfunnsplan og etter landbruks-

planen. 

 

LNFR-områder med spredt boligbebyggelse er befart i hele kommunen og muligheter for 

fortetting er vurdert av administrasjonen. Områdene er vurdert etter ett sett faktorer og utval-

get er kommet fram som forslag fra administrasjonen i samråd med berørte grunneiere.  

Dette gjelder følgende områder og faktorer:   

 

OMRÅDE VEGSITUASJON Koll.transp. 
GS-
vei VANN Eksist. Skogbon Treslag 

  Vegnavn K F R Avkjør. tilrettel.     beb.     

Utby Tuneveien 1   2 *** Busslomme Delvis KVV Ja M/L F 

Heimdal Heimdalveien 1   2 *** Busslomme Delvis KVV Ja M/L L 

Alen Storbekkveien 1   2 ** Busslomme Ja KVV Ja H/M/L L 

Steily Steienveien 1   2 * Nei Nei Nei Nei L/M F 

Brubakken Sørdalsveien 1 2   * Nei Nei PVV 1 hus L/M F/L 

Nordhusveien Nordhusveien  1 2   ** Nei Nei KVV Ja M F/L 

Bardujord Østerdalsveien 1 2   ** Nei Nei KVV Ja M F 

Bones  Bonesveien   1 2 * Nei Nei Nei Nei M L 

  

1 = avkjøring til 1.veg 

2 = avkjøring til 2.veg 

* = grad av tilrettelegging/sikkerhet der *** er best 

KVV= Kommunalt vannverk/hovedvannledning 

PVV= Privat godkjenningspliktig vannverk 

Eksist. Beb: Hvorvidt det er eksisterende bebyggelse i området  

K = kommunal veg      F = fylkesveg   R = riksveg 

Ingen områder kommer i konflikt med fareområder skred og flom.  

Ingen områder kommer i konflikt med hensyn til naturmangfold. 
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5 BRUK AV AREAL ETTER FORMÅL 

 

Bruk av areal er etter PBL delt inn i hovedformål som igjen kan detaljeres i underformål. Alle 

hovedformålene er relevante for arealplanen i Bardu, men ikke alle underformål.  

5.1  Hovedmålsettinger for arealutvikling  

De mest sentrale strategiene fra samfunnsdelen i forhold til arealbruk er sammenfattes i føl-

gende punkt:  

• Energiforbruk til transport skal reduseres, og energiforbruk pr innbygger skal stabilise-

res. Innebærer samling av funksjoner og innsparing i forhold til logistikk og velfunge-

rende transportinfrastruktur.  

• Boliger, skoler og barnehager skal ha trygg tilgang til naturområder, aktivitets- og 

rekreasjonsområder. Skoler/barnehager/kulturarenaer skal være flerfunksjonelle are-

naer som brukes av alle. 

• Kommune skal videreutvikle gode rammebetingelser for næringslivet gjennom til-

strekkelig areal. 

• Det skal videreutvikles et attraktivt sentrum med mangfoldig innhold og gode møte-

steder for alle innbyggerne. 

• Kommunen skal bidra til å videreutvikle et velfungerende boligmarked med et tilbud 

av forskjellige boligtyper på ulike prisnivåer, der alle kan ha tilgang til egen bolig. 

• Det skal videreutvikles gode nærmiljøer med inkluderende og tilrettelagte møteplas-

ser hvor alle befolkningsgruppene kan delta.  

• Naturressurser, viktige friluftsområder, inngrepsfrie områder og områder som er spe-

sielt verdifulle for biologisk mangfold skal forvaltes og brukes uten at de forringes. Det 

skal være enkel tilgang til friluftsområdene gjennom bl.a. parkeringsplasser.  

• Arealer til landbruk, skogbruk og reindrift skal sikres for fremtidig bruk.  

• I tråd med kommunens satsing på naturbaserte næringer og opplevelser, skal det 

legges til rette for fritidsbebyggelse og camper for naturbasert turisme.  

• Forsvarets behov for tilstedeværelse i Bardu skal prioriteres. 

• Med utbyggingspresset på Setermoen vil kommunens utbyggingsstrategi innebære 

en videre utvikling av «Bygdebyen» med nye arealer for boligbygging, offentlige/ pri-

vate tjenester i «Fremtidstunet» og omlegging av E6.  

• Det skal være levende bygder med spredt boligbygging i avgrensede områder.  

5.2  Bebyggelse og anlegg  

5.2.1 BOLIGBEBYGGELSE 

Fast bosetting med attraktive boligområder er avgjørende for å gjøre kommunen attraktiv. 

Arealplanen bygger opp under dagens senterstruktur med Bygdebyen Setermoen. Område-

planen «Fremtidstunet.» som skal vurdere temaer knyttet til organisering av offentlige funk-

sjoner knyttet til skole og idrett, trafikksikkerhet, fortetting av eksisterende bolig og nærings-

bebyggelse, og tilrettelegging for friluftsaktivitet i området.   

Nylig vedtatt reguleringsplan for Kirkemo 3, vedtatt 22.6.2016, gir en god situasjon for sent-

rumsnære boligtomter. Arealplanen legger i tillegg til rette for en arealreserve til boligformål i 

området kalt Kirkemo 4. Her påpekes det at en høyrere tomteutnyttelse bør vurderes, da 
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dette er det siste gjenværende område med kort gangavstand både til Setermoen sentrum 

og til skole- og aktivitetsområder. 

I Nedre Bardu er det utvidelse/fortetting av eksisterende boligområder i gang/ sykkelavstand 

til skole/ barnehage og utbygd infrastruktur. Dette er Brandsegg B1 og Elverum B2.  

5.2.2 SPREDT BOLIGBYGGING I LNRF 

Et viktig motiv bak den spredte bebyggelse er kommunens ønske om å bevare bosettingen, 

og å opprettholde grunnlaget for service og sosial kontakt i de enkelte bygdelag. Planen til-

rettelegger for spredt boligbebyggelse i LNFR der det allerede er god infrastruktur med felles 

vannforsyning, evt avløp, lekeplasser og trafikksikker tilknytning til hovedveg. Innbyggerne 

kan da fortsatt bo i «sin del» av bygda, i sitt eget miljø, med kontakt til familie og venner og 

med mulighet for hjelp til de i familien som fortsatt skal ha jord- og skogbruk til næring. Dette 

vil indirekte sikre gode vilkår for landbruksdrifta i grisgrendte strøk.  

5.2.3 FRITIDSBEBYGGELSE 

Med sin beliggenhet og sine utfartsområder er det attraktivt og etterspurt med hytter i Bardu, 

spesielt v/Altevatn. Her er det mange ferdigregulerte tomter i større felt. Noen hytter brukes 

året rundt, andre steder er bruken konsentrert til en bestemt årstid. Det var et forslag om et 

nytt hyttefelt i regi av Statskog i Nedre Bardu, Granneset 2, men dette er ikke fremmet videre 

pga innsigelser.    

5.2.4 SPREDT FRITIDSBEBYGGELSE I LNRF 

Tradisjonelt har byggemønsteret vært fast bosetting nede i dalen, og hytte på fjellet på egen 

eiendom. Hyttene ble ikke fradelt, men fulgte grunneiendommen. 

I arealplanen er til sammen 10 områder avsatt for spredt hyttebygging, alle i tilknytning til 

eksisterende hyttebebyggelse/gamle setergrender. 

Områdene SF1 t.o.m SF5 i Sundlia/Skolevdalen har sitt utspring i et forslag til regulerings-

plan som ble fremmet i 2001, men som ikke er vedtatt. Innspillet fra Nedre Bardu Utmarkslag 

er ønske om å tilrettelegge for tilsvarende antall nye fritidsboliger, tilsammen 43, fordelt på 

tre hovedområder med direkte hjemmel i arealdelen uten krav om reguleringsplan. Opprinne-

lig forslag i planen fra 2001 var 43 nye hytter. Kommunens forslag i arealplanen er på 22 

hytter i Skoelvdalen/Sundlia.  

Dersom antallet fritidsenheter ønskes opprettholdt, krever et slikt omfang enten at hele om-

rådet blir satt av i arealdelen med krav om detaljregulering, eller en oppsplitting i mindre om-

råder, fortsatt med krav om reguleringsplan. Alternativt kan antallet fritidsenheter reduseres 

og samlokaliseres i mindre geografiske områder som settes av som LNFR med spredt fri-

tidsbebyggelse med bestemmelser.  

Planforslaget anbefaler den siste varianten da terskelen for å utarbeide reguleringsplan erfa-

ringsmessig ofte er høy. I tillegg kommer behovene og ønskene for tilrettelegging i større 

grad som enkelthenvendelser. Istedenfor en samordnet og planlagt utbygging, vil det være 

større sannsynlighet for søknad om dispensasjon fra plankravet, og målet om en forutsigbar 

og koordinert arealforvaltning i området kan forvitre. Forslaget med 7 områder med til sam-

men 22 nye fritidstomter vurderes å ta høyde for utbyggingsbehovet i planperioden.  

Tradisjonelt har en stor andel av hyttebyggingen i fjellet foregått som spredt utbygging uten 

forankring i noen formell plan. Ihht plan- og bygningslovens bestemmelser er fritidsbebyggel-

se er ikke tillatt i LNFR-områder, dersom kommunen ikke har vedtatt bestemmelser om 
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spredt fritidsbebyggelse etter plan- og bygningslovens bestemmelser i § 11. Planbestemmel-

sene trer i kraft ved byggeprosjekter på eksisterende hytter.  

5.2.5 GJETERHYTTER FOR REINDRIFTEN 

Det har i mange år vært utfordringer knyttet til bygging av gjeterhytter for de svenske same-

byene. Etter modellen som er etablert i Målselv kommune, settes det nå av områder for gje-

terhytter som LNFR-områder for reindrift etter § 11-7, pkt 5a). Innenfor områdene er det et 

stort antall eksisterende gjeterhytter. Planen åpner for en viss fortetting med tilhørende be-

stemmelser. Det stilles krav om situasjonsplan før fortetting kan iverksettes.  

Dette gjelder for Lairevaggi i Salvasskardet og Cuavzajeaggi i Saarivuoma samt to områder 

Altevatn nord.  

5.2.6 FRITIDS OG TURISTFORMÅL 

Det er ikke kommet innspill til arealplanen om nye områder eller utvidelse av eksisterende 

områder for fritids- og turistformål. Fosseng camping og Solbakken camping er opprinnelig 

etablert langs E6 som tilleggsnæring til gårdsbruk. Landbruksdrifta er opphørt og områdene 

drives nå som reine campingplasser hovedsakelig med både sommer – og vinterdrift. Sol-

bakken driver en mere aktiv vinterturisme med oppstillingsplasser for caravan og muligheter 

for isfiske. Herfra er det også utredet snøskuterløype til Sverrevatnan. 

5.2.7 RÅSTOFFUTVINNING 

I arealplanen er større massetak med planer om utvidelse/ nyregulering inntegnet som 

byggeområde råstoffutvinning med krav om reguleringsplan. Eksisterende massetak med 

godkjent reguleringsplan er markert med videreføring av reguleringsplan. Mindre uttak til 

bruk på egen eiendom eller salg er ikke registrert på plankartet. Flere grunneiere har mindre 

uttak og arealplanen setter nå grense ved samla uttak over 5000 m3 med krav om regule-

ringsplan. 

NGU har kartlagt ressurser for masseuttak og mineralressurser for hele kommunen.8 Det er 

en grundig rapport, basert på objektretta og detaljerte undersøkelser av 40 forekomster. Fo-

rekomstene er vurdert etter krav til veg- og betongformål.  

Av de 40 løsmasseforekomstene som er undersøkt, ble følgende fem vurdert som svært vik-

tige i 1995: 

Forekomst 
Volum x 
1000 m3 

Areal 
1000 m2 

Skog 
% 

Bebygd % 
Dyrka 

mark % 
Annet 

Furumoen 5492 1373 99 0 0 Lavbonitet/imp 

Bergslettmoen 4971 1243 75 15 5 Gravlund, sentrum 

Nesmoen 6796 1699 40 55 0 Setermoen leir 

Sagmo 1449 483 65 15 20  

Vestre Forset 603 252 66 3 30  

Av disse forekomstene vurderes nå Bergslettmoen v/Steiland og Furumoen i Sørdalen å 

være mest aktuelle å ta inn for denne planperioden. Furumoen i Sørdalen er rangert som 

den beste forekomsten i Bardu kommune og har lavt konfliktnivå i forhold til andre interesser. 

                                                           
8 Forvaltningsplan for sand, stein og grusressurser 1995 (rapport 1995.073) 
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Bergslettmoen ligger nært til E6 og består i dag av flere uttak der ett område er regulert til 

massetak i PlanID 1922034 for Steiland. For forekomsten Bergslettmoen er det i tillegg satt 

av 5 områder for massetak som utvidelse eller videreføring av eksisterende med krav om 

reguleringsplan. 

 

Furumoen 

Det er i tillegg godkjent reguleringsplaner for to øvrige masseuttak:  

• Valørholtet 

• Strømsørtippen  

   

5.2.8 SMÅKRAFTVERK 

I oktober 2016 sendte NVE ut på høring «Småkraftpakke Bardu» bestående av 5 søknader 

om konsesjon (tabell nedenfor). Høring ble gjennomført i 1. halvår 2016 med påfølgende 

konsesjonsbehandling 2. halvår 2016. Av de 5 søknadene ble det gitt konsesjon for to søk-

nader (Skoelva og Salvasskardelva). I tillegg til disse er det allerede gitt konsesjon for to 

kraftverk (Krogstadelva og Dittielva) som begge er bygget og i drift. 

 

 

5.2.9 NÆRINGSBEBYGGELSE 
For å bli en attraktiv kommune for næringslivet er det viktig å ha ledige areal å tilby. I dag har 

kommunen slike areal til rådighet på Kirkemoskogen. For å løse utfordringene ser en nå på 

dagens arealbruk på nytt. På Moegga er infrastrukturen uavklart pga manglende fremdrift fra 

                                                           
[1] GWH – giga watt houers/gigavatttimer. En gigawattime tilsvarer omtrent det årlige forbruket for 50 norske 
husholdninger. 

Konsesjonær Navn på kraftverk gWh[1] 

Nordkraft AS Skoelva kraftverk 16,5 

Statskog SF Salvasskardelva kraftverk 22,3 

Norkraft AS Dittielva (utbygd) 13.8 

Norkraft AS Krogstadelva (utbygd) 10,8 

Bergslettmoen 
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Statens vegvesen på omlegging av E6 utenom Setermoen. I ny områdeplan for Fremtidstu-

net tas det grep for en helhetlig utvikling av området som også innbefatter næringsarealer. 

Arealet ved det nedlagte Intendanturmagasinet/verkstedbygningen på Elverumskrysset har 

nå fått status som næringsformål. I forbindelse med ny overføringslinje Ofoten-Balsfjord, vil 

nåværende linje bli flyttet. Det vil da være muligheter for at tomta kan gis utnyttelse mot nord, 

der den i dag foreligger restriksjoner.  

5.2.10 GRAV OG URNELUNDER 

Kommunen har følgende gravlunder:  

• Kirkemo kirkegård (Ved Bardu kirke) 

• Sponga kirkegård 

• Gamle Lund kirkegård (Nedlagt) 

• Nye Lund kirkegård 

• Innset kirkegård 

• Molund kirkegård (Siste gravlegging 1998) 

• Sørdalen kirkegård 

• Skoelvli kirkegård 

Det er ikke satt av areal for utvidelse av noen av disse grav- og urnelundene da det ikke er 

uttalt behov på nåværende tidspunkt. Det bør likevel ikke bebygges rundt kirkegårder som er 

i aktiv bruk, ut fra behov for utvidelser i fremtida. 

5.3  Samferdsel og teknisk infrastruktur  

5.3.1 HOVEDVEGER 
Byggegrenser for veg er 50 meter fra riksveg, 30 m fra fylkesveg og 15 m fra kommunal veg 
samt gang- og sykkelveg. I tettbygde strøk kan det vurderes å fravike byggegrensene. Det er 
mest aktuelt på strekninger er der eksisterende bebyggelse er nærmere vegen. 
 
I kommunedelplan E6 Setermoen det vedtatt en alternativ E6-trasè utenom Setermoen sen-

trum. Traséen ligger i tunnel vest for sentrum, men utbyggingstidspunkt er uavklart. Veglinja 

bør vurderes justert i forhold til utbygd og planlagte boligområder som ligger i vertikalplan 

over. Det legges båndlegging på innslagspunktet i sør, og i nord ivaretas dette gjennom om-

rådeplan Fremtidstunet. Denne planen ble det varslet oppstart for i januar 2015. Planarbeidet 

er midlertidig stoppet opp. I arealplanen videreføres gjeldende planer fram til ny plan er ved-

tatt. 

 

For E6 gjennom Midt-Troms er det gjennom utredning til NTP 2014-23, «Stamnettutredning, 

Riksvegnettet» (Vegdirektoratet, 2011) angitt behov for vegstandard 8,5m bredde. Årsdøgn-

trafikken (ÅDT) på E6 gjennom mellom Brandvoll (Setermoen) og Olsborg ligger imidlertid nå 

mellom 3000 og 6000. ÅDT er måleenhet for et gjennomsnitt på daglig trafikkmengde, over 

året. Dette gjør at det er behov for å vurdere standarden på denne strekningen på nytt, som 

10 m bred veg med forsterket midtoppmerking for økt trafikksikkerhet. Dette gjøres i forbin-

delse med det pågående arbeidet med NTP 2018-27 som forventes ferdigbehandlet i løpet 

av våren 2017. 

 

Trasé til Tromsbanen er ikke tegnet inn, da en slik lokalisering krever en større utredning 

som kommunen ikke har økonomi eller prioriterte ressurser til å ta alene. Regjeringen har 

våren 2017 startet et arbeid for å utrede eventuell forlengelse av Nord-Norgebanen fra 
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Fauske/ Narvik til Tromsø. Dette arbeidet kan eventuelt gi nye føringer inn mot kommune-

planens arealdel ved kommende rulleringer.  

5.3.2 GANG OG SYKKELVEGER  

Å bygge gang- og sykkelveger er viktig for trafikksikkerheten, bedre miljø og tilrettelegge for 

fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv. I alle reguleringsplaner vil krav om gang- og sykkel-

veg bli vurdert som et rekkefølgekrav. Alle vegene skal være universelt utformet og tilrette-

lagt for personer med nedsatt funksjonsevne.  

På plankartet er det lagt inn strekninger for framtidige gang- og sykkelveger på følgende 

strekninger:  

• Framtidig Storbekkveien – Tuneveien, langs E6 

• Framtidig Øvre Sætervatnet til Sæternes, langs E6 

• Framtidig Hundtorp – Øvre Bardu skole, langs Fv. 847 (Setermoen-Hundtorp ligger i 

områdeplan Setermoen skyte- og øvingsfelt) 

I forbindelse med områderegulering Fremtidstunet er planområdet utvidet etter innspill fra 

Statens vegvesen, for å inkludere hele E6 med gang- og sykkelveger. Dette for å sikre en 

helhetlig planlegging av vegtraseen, og for å sikre trafikksikkerhet og å kunne etablere gode 

kryssløsninger.  

Arealplanen sikrer arealer til fremtidige gang- og sykkelveger i de befolkningstette deler av 

kommunen, primært der det er skoleveg. På E6 er prioritet fra Statens vegvesen Brandvoll-

krysset, som har utfordringer for tungtransport på vinterstid. Statens vegvesen ferdigstiller E6 

fra Moegga til Storbekkveien med ny bro over Høytverrelva september 2017. Her blir det i 

tillegg tilrettelagt med gang og sykkelveg som gir god og trygg adkomst for boligene langs 

Storbekkveien. 

For øvrig må planlegging av fremtidens gang- og sykkelvegsystem tilpasses endret bruksbe-

hov, og i større grad skille mellom gående og syklende.   

5.3.3 KRAFTLINJER 

Etablerte og vedtatte høyspentlinjer er lagt inn i plankartet som hensynssoner for å sikre 

fremtidig planlegging og hvor man blir gjort oppmerksom på mulige magnetfelt.  

5.4  Grøntstruktur 

To områder er på plankartet avmerket grøntstruktur. 

G1 Steilandodden  
er en del av Setermoen elvepark som har tilrettelegging for turgåing og nærfriluftsliv knyttet til 
Barduelva på begge sider. Det er opparbeidet turstier langs elva og inne på odden av høy 
standard. Det er tilrettelagt for fiske fra land ved bygging av buner(strømvisere) bl.a med 
statstilskudd gjennom NVE. Det er med hensikt mindre tilrettelegging inne i skogområdet for 
å kunne gi opplevelse av urørt skog med høyt artsmangfold og rikt fugleliv, noe som er av 
verdi for skolen som ligger like i nærheten. 

G2 Åbborvatnet  

Har alltid vært et viktig og mye brukt rekreasjonsmål om sommeren. Det er langrund sand-

strand og det kan bli behagelige badetemperaturer om sommeren. Området ved vatnet og 

skogområdet rundt brukes til miljølære og friluftsliv i skolen ved at det er laget natursti rundt, 

og det ligger innenfor gangavstand.  Det hekker hønsehauk i området. Det har tidligere vært 
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planer om offentlig tilrettelagt badeplass ved vatnet. Vatnet brukes også til skøytegåing i bar-

frostperioder seinhøstes. 

5.5  Forsvaret 

Forsvarets arealbehov for trening av hær-, luft- og sjøavdelingene kan, med utviklingen av 

Forsvaret, bli større i fremtiden. Det anses viktig at forsvarets fremtidige behov blir koordinert 

mot annen aktivitet i fylket.   

 
Forsvaret er en viktig premissleverandør i utviklingen av Bardusamfunnet både som største 
arbeidsgiver og som eier og/eller forvalter av store areal med og uten bygningsmasse. Aktivi-

teten er konsentrert til Setermoen. Kontraktsområdene er avmerka som LNFR-områder da 

bruk er basert på skriftlige privatrettslige leieavtaler.  

5.6  Bruk og vern av sjø og vassdrag 

Bestemmelser om byggeforbud langs elver og vann er fastlagt i bestemmelsene til arealpla-

nen. Her skal det vektlegges hensyn til friluftsliv (allemannsretten), natur- og kulturmiljø, 

landskap og andre allmenne interesser. Bortsett fra på Altevatn er det ikke tradisjon for naust 

ved ferskvann i kommunen. Kommunen har nå bestemmelser for bygging langs vann og 

vassdrag med 100 metersgrense slik:  

• Barduelva 

• Skoelva 

• Salangselva 

• Sørdalselva 

• Østerdalselva 

100-/50-metersgrense har unntak der 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. 

I tillegg til disse bestemmelsene skal det etableres kantsoner langs bredden av vann/ vass-

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

ligge et vegetasjonsbelte på 10 m som motvirker avrenning, og hogst- og skogskjøtsel innen-

for 30 m fra vannkanten skal avklares med kommunen.  

I tillegg til arealplanen er Regional forvaltningsplan for vannregion Troms et sentralt doku-

ment for forvaltning av vannforekomstene i Bardu. Med tilhørende handlings-, tiltaks, og 

overvåkningsprogrammer danner dette et viktig verktøy for beskyttelse og bærekraftig bruk 

av vannforekomstene og vannmiljøet. Link til Regional forvaltningsplan Troms 2016-2021: 

Forvaltningsplan 

Denne erstatter i all hovedsak Flerbruksplan for Bardu- og Målselv-vassdraget. Flerbrukspla-

nen er likevel videreført som interkommunale føringer da innledende beskrivelser og beskri-

velsen av de ulike sonene helt sist i dokumentet fortsatt er viktig lokalkunnskap som bør tas 

med videre.  

http://www.vannportalen.no/globalassets/vannregioner/troms/troms---dokumenter/plandokumenter/regional-forvaltningsplan-for-vannregion-troms-2016-2021_ny-layout_lowres.pdf
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5.7  Oppsummering av utbyggingsområder i planforslaget  

 

Tabell 5.1 

ID NYE OMRÅDE / FORMÅL AREAL 
SUM 
AREAL 

  Næringsområder     

N1 TS-hallen (Elvegården) Elverumskrysset 30   

N2 Forsethmoen 33   

      63 

  Bebyggelse og anlegg     

  Kirkemoskogen (Fremtidstunet) 297   

      297 

  Boligområder     

B1 Brandsegg  12   

B2 Elverum 33   

B3 Kirkemo 4 137   

      182 

  LNFR m/spredt boligbygging     

SB1 og 
SB2 Heimdal og Utby 60   

SB3 Storbekkveien  69   

SB4 Steily  42   

SB5 Nordhusvegen  62   

SB6 Bardujord 44   

SB7 Brubakken 43   

SB8 Bones 41   

     361 

  Råstoffutvinning     

R1 Furumoen, Sørdalen 232   

R2 
    Leirtaket (videreført fra kommunedelplan Inn-

set-Altevatn) 40   

R3 Rotvoll 25   

R4 Bergsletta 109   

R5 Steiland 29   

R6 
Austre Kroken (eksisterende skal lukkes       
2019)    20   

      455 

  Idrettsanlegg     

I1 Steilia alpinanlegg 467   

I2 NMK-Bardubanen (motorcross) 72   

      539 

  LNFR m/spredt fritidsbebyggelse     

SF1 Hammersletta 174   

SF2 Sundlisetra 571   

SF3 Seterområde B 121   

SF4 Seterområde A 385   
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SF5 Seterområde C 133   

SF6 Fossmo setra 44   

SF7 Alen 696   

SF8 Krogstadskaret nord 134   

SF9 Krogstadskaret sør 111   

SF10 Langvasslia 102   

      2471 

  Gravlunder     

GL1 Sponga kirkegård 33,1   

GL2 Gamle Lund krikegård 0,6   

GL3 Nye Lund kirkegård 6,9   

GL4 Innset kirkegård 0,3   

GL5 Sørdalen kirkegård 3,3   

GL6 Skoelvli kirkegård 2,6   

      47 

  LNFR m/spredt næringsbebyggelse     

SN1 Leina 1 (Paradisbukta) 3,4   

SN2 Leina 2  2,3   

SN3 Storbukta Altevatn 2   

      7 

  Fritids- og turistformål     

FT1 Fosseng camping 8   

FT2 Solbakken camping 9   

      17 

 
 LNFR gjeterhytter tilknyttet reindrift 

   LNFR_1 Lairevaggi i Salvasskardet 514   

 LNFR_2 Cuavzajeaggi i Saarivuoma 530   

      1044 

  Grønnstruktur     

 G1 Steilandsodden 157   

 G2 Abborvatnet 124   

      281 
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Tabell 5.2 

 

 
EKSISTERENDE OMRÅDER 

ANTALL SUM AREAL 

 
Boligbebyggelse 

185 709 

 
LNFR spredt boligbebyggelse 

9 1052 

 
Fritidsbebyggelse 

174 321 

 
LNF m/spredt fritidsbebyggelse 

2 305 

 
LNFR m/spredt bolig-, fritid- og næringsbebyg-
gelse 

2 93 

 
Offentlig eller privat tjenesteyting 

15 87 

 
Næringsbebyggelse 

9 46 

 
Fritids- og turistformål 

11 35 

 
Bebyggelse og anlegg 

6 291 
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6 HENSYNSSONER   

6.1  Bruk av hensynsoner 

Alle hensynssoner skal vises på plankartet. I kapittelet vil begrunnelsen for de ulike sonene 

bli presentert. For detaljert oversikt over sonene med bestemmelser henvises til plankartet 

og planbestemmelsene. 

For naturmangfold vises det til NINA-rapport 58, «Biologisk mangfold Bardu kommune.» 

6.2  Sikringssoner 

6.2.1 NEDSLAGSFELT DRIKKEVANN 

Følgende nedslagsfelt rundt vannverk har klausuleringsbestemmelser:  

• Bardufoss vannverk (Andsvatnet). Ligger i Målselv kommune, men deler av nedslags-

feltet ligger i Bardu.  

• Setermoen vannverk (Langvatnet) 

• Øvre Bardu vannverk (Lappskarelva)  

• Bardufoss vannverk (Andsvatnet) 

• Fredly 

• Solbu 

• Sørdalen 

For å beskytte drikkevannskilder mot mulig forurensing er det lagt sikringssone (hensynsso-

ne) rundt vannuttakene. Tillatelse til tiltak skal forelegges vannverkseier og tilsynsmyndighet. 

Hensynssonens utstrekning er basert på klausuleringsbestemmelser fra Mattilsynet. 

6.2.2 KRAFTLINJER 

Planlagte og vedtatte høyspentlinjer skal fremgå av plankartet som hensynssoner for å sikre 

fremtidig planlegging hvor man er oppmerksom på byggeforbudssoner. Dette gjelder primært 

nåværende Strømsmo samt 420 kV overføringslinjer Ofoten-Balsfjord.  

6.2.3 STØYSONER 

Med tyngden av Forsvarets aktivitet i kommunen, og med stor gjennomgangstrafikk på E6, er 

dette potensielle kilder til støy- og støvplager. Dette skal hensyntas ved den videre planleg-

gingen for de aktuelle utbyggingsområdene. Det samme gjelder for masseuttak. 

Ved planlegging av nye utbyggingsområder i støysone skal det tas hensyn til støyforurens-

ning. Det gjelder spesielt for støyfølsom bebyggelse som skole, barnehage og lignende som 

ikke skal plasseres i støysonene eller som minimum skal det gjennomføres støydempende 

tiltak.  

Setermoen skytefelt har støysonekart utarbeidet i henhold til standarder fra DSB og Klima- 

og forurensingsdirektoratet. Skyting med større våpen er ikke et tema i veileder T-1442. 

Kommunen velger å ta det inn i det totale støybildet i forhold til bygging av bolig- og fritidsbo-

liger for å unngå konflikter mellom brukerinteressene i fremtiden.  

I tillegg er det saksbehandlet tillatelser etter Forurensningsloven for utslipp av metaller fra 

prosjektiler/ammunisjon og støy fra skyte- og øvingsaktivitet. Endelig vedtak fattes av Fyl-

kesmannen.  
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6.3  Faresoner 

6.3.1 RAS OG SKRED 

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

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

folk og eventuell områdestabilisering må dokumenteres. 

Når det gjelder skred baseres hensynssonene på NGI og NVE sin faresonekartlegging. Flere 

små områder er slått sammen til større. www.skrednett.no må kontrolleres ved regulering 

eller søknad om tiltak i området. I ROS-analysen for kommunen er Høyden og Blomlia be-

skrevet som områder utsatt for ras.  

6.4  Sone med særlige angitte hensyn 

6.4.1 REINDRIFT 

Totalt 32 flyttleier er lagt inn på plankartet. Sonene er båndlagt i henhold til Reindriftslovens § 

22, og flyttleier har klart det sterkeste vernet i reindriftsloven. Flyttveien er registrert på kart-

data fra TromsAtlas.no og arealinformasjonsbasen Kilden.no. Flytteleiene har et særlig sterkt 

vern nettopp fordi de er av helt sentral betydning for en fortsatt bærekraftig reindrift. Mangel-

fulle skriftlige vurderinger av dette i konsekvensutredninger, og fra planmyndighet og rein-

driftsmyndighetene vil kunne lede til innsigelse på grunn av saksbehandlingsfeil. 

6.4.2  LANDBRUK 

Hensynssoner landbruk definerer de arealene i kommunen som er viktige for to av landbru-

kets sentrale samfunnsoppgaver - matproduksjon og opprettholdelse av jordbrukets kultur-

landskap. Hensikten er å prioritere arealene i et langsiktig perspektiv og unngå nedbygging 

og oppstykking av jorda, eller forringelse av kulturlandskapet.  

Bardu kommune vil balansere målene om redu-

sert nedbygging av dyrket og dyrkbar mark, sam-

tidig som kommunen ønsker spedt boligbygging. 

Landbrukets viktigste ressursområder omfatter 

større sammenhengende arealer dyrka jord, og 

tilsvarende arealer dyrkbar jord som i praksis lett 

lar seg dyrke. Utfordringen er at der det drives 

aktivt jordbruk, der er også ønsket størst om å 

skille ut tomter til barn/barnebarn og andre. Sam-

funnsmessig er dette positivt, da man oppnår 

sosiale boligklynger og gode oppvekstsvilkår for 

barn i et større miljø.  

Hensynssoner landbruk gir signal om å unngå 

omdisponering av jordressursene i området, og 

er et bidrag til god og langsiktig forvaltning av 

jordbrukslandskapet. Ved å følge opp klare og 

langsiktige prioriteringer i planleggingen, kan 

arealenes kvaliteter for matproduksjon og opplevelser sikres.  

Utenfor disse områdene vil håndhevingen av et restriktivt jordvern ikke være like viktig, og 

områdene kan enklere brukes til andre formål. 

Sørdalen – et viktig ressursområde for landbruk 

http://www.skrednett.no/
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Hvilke arealer som skal inngå i hensynssonene for landbruk bygger på en konkret faglig vur-

dering i hvert enkelt tilfelle, og ut fra lokale forhold og prioriteringer. Følgende kriterier er 

vektlagt:  

• Arealkvalitet av dyrket mark, basert på jordsmonn og produksjonsevne 

• Terrengets hellingsgrad og egnethet for moderne driftsformer 

• Arealets størrelse og arrondering 

• Dyrkingsreserver i skogsmark 

Det er satt av 15 delområder i plankartet (H510_1-15). Disse beskrives slik: 

Kode Område Beskrivelse 

H510-1 Fra Karlstad og Øytang-
en i nord strekker denne 
sonen seg via Strøms-
mo til Sørgaard i Sørda-
len i sør.  

Området er sammenhengende men omtales delt. I nord, vest 
for Barduelva finner vi noen av kommunens største dyrkings-
reserver. Frodig på de vidstrakte elveslettene. Dyrkingsreser-
ver også på østsiden av elva fra Øytangen, Berg og Strøms-
mo. Lengre opp mot Sørdalen smalner terrenget litt, mindre 
dyrkingsjord men her finner vi tre av Bardus beste daler for 
utmarksbeite; Melhusdalen, Isdalen og Sørdalen. I området er 
det to bruk med sau, to bruk kombinert sau og storfe, tre ku-
melkebruk og to potetprodusenter. Dyrka marka er i drift, viktig 
å ta hensyn til jordvern. Større furumoer på Strømsmo og på 
Løkstad. 

H510-2 Fra Haugen til Bangen, 
Bardujord 

Området ligger på østsiden av Barduelva. Fra litt mer kupert i 
nord, Berglund og Nordhus med fellesbeite, frodig under Blå-
berget til mer vidstrakte Bardujord med Eggen og Kaldbekken. 
Dalen åpner seg og her ble de første rydningene foretatt.  
Jevn og fruktbar jord. Mye er dyrket men enda er det dyrkings-
jord i området.  Ett bruk med ammeku, fire kumelkbruk, ett 
sauebruk. Fellesbeite.  Inn på tunet virksomhet. Furumoer 
samt granfeltet Blåbergskogen, planta på tidlig 1900 tallet.   

H510-3 Strømslid Området lengst øst på tur opp Østerdalen mot Strømsør og 
Indseth. Lite dyrkingsreserver. Viktig å ta vare på dyrka areal. 
Kulturlandskap preget av langvarig beite med småfe, ett bruk 
med geitmelk og kjøttproduksjon på storfe. Et område som 
leder inn mot utfartsområder som Vasskaret, Skinnskardet og 
Kopparskaret.  

H510-4 Holtet, Håkstad og Bo-
nes.  

Område ved inngangen til nasjonalparken helt sør i Salangs-
dalen. Frodig relativt høyt over havet. Mange aktive bruk, to 
grovforprodusenter, tre kumelkbruk og ett bruk med geit. Enda 
gode dyrkingsreserver på flatene langs elvene. Plantefelt av 
både furu og gran. 

H510-5 Moholt Et smalere område enn lengre opp i dalen, strekker seg langs 
begge sider av Salangselva. Det meste arealet er dyrket men 
noe gjenstående dyrkingsjord. Viktig å ivareta dyrka marka. 
Ett melkebruk.   

H510-6 Lund  Kupert men noen større flater. Dyrka mark leies ut. Lite dyr-
kingsreserver, vært nydyrket de seneste år. Nærhet til Polar 
park. 

H510-7 Sollid og Sletten Området ligger midt i Salangsdalen vest for E6. Lite dyrkings-
reserver, viktig å ivareta dyrka mark. Ett bruk med sau. Nært 
E6. En del plantefelt mest med gran og noe furu i liene på 
begge sider av elva. 

H510-8 Søndre del av Nygård, 
Livelten, Strømskroken 

Området har dyrkingsreserver på elveslettene. Noe areal er 
kupert. Ett sauebruk og ett kumelkbruk her.  Furumoer på For-
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Kode Område Beskrivelse 

og Forseth, på begge 
sider av Salangselva.  

sethmoen. Bardu bygdetun.  

H510-9 Langfossmoen, Kroken, 
Brandvoll og nordre del 
av Nygård.  

Område på elveslettene langs begge sider av Salangselva. 
Lite dyrkingsreserver. All jord benyttes. Ett bruk med både 
melkeku og sau, ett bruk med ammekyr og sau og ett saue-
bruk. Jordvernet viktig. Istandsatte kulturbeiter.  

H510-10 Leirbekkmoen I området er det grovforproduksjon, bær og grønnsaker. Noen 
dyrkingsreserver på flatene, men det meste er dyrket.  

H510-11 Høiden Et område med økologisk drevet areal, utleid. Ved inngangen 
til Langvasslia. Kulturlandskapshensyn 

H510-12 Moen og Jevningen Ett kumelkbruk og ett bruk med sau. Arealene er i drift. Kultur-
landskap med inngjerdet kulturbeite vest for og langs E6. Sen-
trumsnært. Dyrkingsreserver, det meste på østsiden av Bar-
duelva.  

H510-13 Rydningen I området er det en potetprodusent og en med kjøttproduksjon 
på storfe. Dyrka mark på både øst- og vestsiden av Barduel-
va. Noen dyrkingsreserver.  

H510-14 Strand, deler av Finn-
kroken 

Området ligger vest for Barduelva, langs E6. To sauebruk. 
Begrensa dyrkingsreserver på vestsiden av Barduelva. 

H510-15 Brandmo Dette området er ligger i nord, mot grensen til Målselv. Ett 
bruk med sau, ett med grønsaker og en med grovforproduk-
sjon.  

I tillegg er øvrige furumoer samt plantefelt på middels og høy bonitet viktige arealer for land-

bruket. Verdien av disse skogressursene av skal vektlegges og vurderes ved søknad om 

tiltak eller ved forslag til reguleringsplan. 
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6.4.3 HENSYNSSONER KULTURMINNER 

H570_1, Skoelvbrua 

Skoelvbrua var Statens vegvesen i Troms sitt markeringsprosjekt i kulturminneåret 1997. 

Brua er et unikt kulturminne i forhold til utbygging av vegnettet i kommunen, og har vært et 

verdifullt bidrag til den økonomiske og kulturelle utviklinga i Bardu. Brua er en rekonstruksjon 

av opprinnelig bru.  

 

H 570_2, Bardu Bygdetun 

Lundamo ble i 1969 kjøpt av Bardu kommune og er Bardu kommune sitt bygdetun. Vånings-

huset ble bygd i 1868 av Morten Olsen Lundamo og Barbro Nilsdatter Livelten, og var ho-

vedbygningen på gården Lundamo. Huset er bygd av til dels meget godt tømmer med en 

mur av naturstein. Særpreget for huset er de pene vindusomramningene og den meget for-

seggjorte inngangsdøra. Tunet har i tillegg treskelåven som er en av få opprinnelige i Troms, 

fjøs, brønn og stabbur som er opprinnelig. Stallen er bygd på Lundamo. Toftakerstua og sko-

lestua er plassert på tunet i ettertid.  

 

H570-3, Vikbekken 

Som en del av Wiigen Gaard regnes i første omgang bygningene, gårdstunet og hagen. In-

stallasjonene i Vikbekken; oppgangssag, kvern, vadmelstampe, sirkelsag og kraftstasjon er 

bygd opp igjen på gammelmåten. Wiigen Gaard med installasjoner gir et innblikk i bygge-

skikk og den selvbergingsgården den en gang var. Installasjonene i Vikbekken var felles for 

alle Vikgårdene. 

 

H570-4, Neverløpmoen-Svartandtjønna. 

Like vest for Svartandtjønna, rett nord for eksisterende kraftlinjetrase og inne i den nye tra-

seen er det registrert flere kulturminner rundt en liten kolle på en åskam. Det er 17 skytter-

graver, en bunker/varmebu og et fundament, muligens for en kanon. Kulturminnene er sann-

synligvis fra andre verdenskrig og sannsynligvis bygd av tyskerne. Skyttergravssystemet har 

muligens vært en del av nærforsvaret av Bardufoss flystasjon. Det kan også være mulig at 

dette er et kaldkrigsminne knytta til forsvaret av flyplassen, evt spor etter nærforsvaret knytta 

til kampene om Narvik 1940, da Bardufoss flystasjon ble brukt av norske og engelske kamp-

fly.  

Kilde: Riksantikvaren. 
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H570-5, Strømsli – Tverrelva 

Gammel brusted over Strømslitverrelva. Spesielt brufoten er solid og flott laget. Nord for bru-

foten mot Solbu vises deler av gammel vei hvor stabbesteinene ennå står godt synlig

    

Lenger ned i elva rester av dam og inntak til en av de første kraftstasjonene i Bardu.  

På nedsiden av Rv 87 ligger kanskje Bardu sin best bevarte tømmerdam av gammel dato. 

Dammen har bredde på 23 m og det har også her vært oppgangssag som var i drift fra 1870 

– 1880 og fra til ca. 1930. 

 

H570-6, Dalberg bru 

Gamle Dahlberg bru ble bygget i 1889. Denne ble tatt av storflom i 1959 og siden gjenopp-

bygget i 2008. Historia forteller: I 1887 kom det brev fra oppsitterne på Indsæt, Strømsør, og 

Dahlberg med anmodning om hjelp til oppføring av bru over Barduelva ved Dahlberg. Bua 

hadde en lengde på 35 meter og kostnadene var på ca. 1000-1200 kr. Politikernes kommen-

tar: «I Betraktning af, at denne Bro, der maa ansees saa saare fornøden, vil koste betydelig 

mer end, hva de faa Opsiddere paa nogensomhelst Maade vil kunne magt at prestere..» 

Beslutningen ble positiv, det ble vedtatt å søke amtetvegkasse om 250,- mot at kommunen 

bekostet samme sum. Oppføringen av brua samt vedlikehold skulle kommunen besørge. 

 

H570-7, Telefonlinje Finnkroken 

Langs E6 i nedre Bardu er det et stykke av den gamle telefonlinja med tråder og porselens-

isolatorer. Det er ikke mange slike linjer igjen hverken i Troms eller på landsbasis. 

 

H570-8, Nordberg 

Det har vært gjennomført restaurering av samtlige bygninger for å føre gården tilbake til opp-

rinnelig stand. Bygningene som står i dag er et våningshus fra omkring 1902, et fjøs som 

skal være bygd i 1898 og et kokehus/sommerstue fra 1910-15. Det har tidligere også vært en 

melkekjøle på gården, men den ble revet i 2000. 

 

H570-9, Kulturlandskap Leina 

Hensynssone for Leina favner om Leinavatn og innerenden av Altevatn med holmer og land-

skapet rundt og er foreslått som (evt «har status som» dersom vedtatt i løpet av arealplan-

prosessen) kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse i Troms. Området er usedvanlig rikt 

på kulturminner og viser tidsdybden i den samiske bruken av området, og inneholder også 
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spor fra Bardudølenes opphold her i sommerhalvåret for å drive med matauke og friluftsliv. 

Her er boplasser fra ulike tidsepoker med de eldste fra yngre steinalder (4.500-1900 f.Kr), 

tufter og ildsteder, bogastiller og fangstgroper, matgammer og kjølegroper, kjøttgjemmer og 

sommergraver.  

Mye av dette er registrert og automatisk fredet etter kulturminneloven, men det utelukkes 

ikke flere funn. Kulturminnene ligger helt fremme i dagen eller er skjult av et skrint lag vege-

tasjon og er således svært sårbare. Det bør utarbeides en forvaltningsplan for området. 

Samordna informasjonstiltak og stimerking vil være viktig for sikring og bevaring av kultur-

minnene. For mere informasjon: http://www.riksantikvaren.no/Aktuelt/Hoeringer-og-

kunngjoeringer/Hoering-Kulturhistoriske-landskap-av-nasjonal-interesse-i-Troms  

  

http://www.riksantikvaren.no/Aktuelt/Hoeringer-og-kunngjoeringer/Hoering-Kulturhistoriske-landskap-av-nasjonal-interesse-i-Troms
http://www.riksantikvaren.no/Aktuelt/Hoeringer-og-kunngjoeringer/Hoering-Kulturhistoriske-landskap-av-nasjonal-interesse-i-Troms
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7 PLANENS SAMLEDE KONSEKVENSER FOR MILJØ OG SAMFUNN  

7.1  Konsekvenser for framtidig arealforvaltning 

Konsekvensutredningen på arealplannivå har fokus på strategiske problemstillinger og tema 

på oversiktsnivå.  

Kunnskapsgrunnlaget som er benyttet i arealplanen er bl.a.: 

• Askeladden og Kulturminnesøk (Kulturminner fra Riksantikvaren)  

• Reindriftskart fra TromsAtlas og Kilden (Skog og Landskap) 

• Naturbase innsyn 

• Artsdatabanken 

• NVE-skredkart 

• Kartlegging av Friluftsområder Troms 

• Fylkes-ROS Troms 

• Helhetlig ROS-analyse for Bardu kommune  

• Kilden (landskap, landbruksressurser, jordsmonn, reindrift og skog) 

Nye formål som er foreslått inn i planen har i tidligfase gjennomgått en vurdering av miljø, 

kultur og samfunnskonsekvenser. Blant annet er alle forslag til spredt boligbebyggelse i 

LNFR-områder vurdert etter tabell i kap 4.9. Her har en blant annet lagt vekt på trafikksikker-

het og vannforsyning. De endelige lokaliseringene er gjort ut fra ønske om å i størst mulig 

grad redusere negative konsekvenser for miljø og samfunn. Likevel vil nye tiltak gi ringvirk-

ninger som endrer omgivelsene fra nåværende situasjon.  

Aktiv bruk av hensynssoner for kjerneområder landbruk, reindrift, kulturminner og friluftsom-

råder sammen med avgrensing av nye utbyggingsområder gir samlet et sterkere vern for 

sårbare funksjoner. Dette gir en mere forutsigbar arealforvaltning som på lengre sikt sikrer 

viktige basisfunksjoner for primærnæringer, naturmangfold, kulturminner, nærturområder og 

mere villmarkspreget områder. 

7.2  Forholdet til Naturmangfoldloven §§8-12 

En aktuell problemstill ing er hensynet til Naturmangfoldloven. Retningslinjene i §8-12 er søkt 

ivaretatt i planen: 

 

Ved planlegging har man søkt å unngå inngrep i naturområder som anses som verdifulle.  

Ved planlegging av nye hytteområder er konsekvensene tiltaket vil medføre usikkert. På re-

guleringsplannivå vil man kunne gjøre konkrete tilpasninger for å unngå uheldig påvirkning. 

Konsekvensvurderingene kartlegger hvilke området det gjelder og der det er krav om regule-

ringsplan skal dette belyse problemstillingen ytterligere og skape gode løsninger basert på 

naturmangfoldloven. Ved krav om situasjonsplan (uten reguleringsplan) skal kommunen vur-

dere hvert enkelt tiltak i forhold til Naturmangfoldloven før tillatelse gis. 

 

Avstanden til Barduelva og andre innsjøer/vassdrag vil være et avbøtende tiltak som reduse-

rer/ forhindrer skade på naturens mangfold. Byggeforbud i 100-metersbeltet, og inngrep i 

kantvegetasjonen er ikke tillatt. Likeså restriksjoner på bygging over skoggrensen. KU-en 

vekter de ulike tiltakene, men de samlete inngrep i Bardu kommune sett under ett, vurderes 

likevel å være av liten negativ konsekvens.  
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7.3  Støy og forurensning 

Ved planlegging av nye utbyggingsområder i støysone skal det tas hensyn til støyforurens-
ning. Det gjelder spesielt for støyfølsom bebyggelse som skole, barnehage og lignende som 
ikke skal plasseres i støysonene eller som minimum skal det gjennomføres støydempende 
tiltak.  Når det gjelder Forsvarets aktivitet, er det ikke nye områder i arealplanen som berøres 
av dette, men det er utarbeidet nye støysonekart med 2 soner rundt Bardufoss flyplass (Ned-
re Bardu) og Setermoen – med bestemmelser.  

7.4  Energi og klima 

Bardu kommune har en vedtatt kommunedelplan for klima og energi fra 2010. Det er en be-

traktelig inn- og utpendling mellom Bardu kommune og nabokommunene. Stor inn- og ut-

pendling gjør at lokal transport bør settes i fokus når man ser på energibruk og klimagassut-

slipp. Forsvaret har en betydelig innvirkning på energibruken, noe som gjenspeiles i statistik-

ken og i prognosene for energibruken i kommunen. 

Setermoen har en meget kompakt struktur med gåavstand mellom viktige nærings- og ser-

vicefunksjoner og boligområdene. Det gir et godt utgangspunkt, med tanke på muligheten til 

å etablere klimavennlige reisevaner. I 2008 bodde 63 % av innbyggerne i kommunen i tett-

bygde strøk9, 1. januar 2016 er det 61,6 %. Dette er rundt Setermoen. Til sammenligning 

bodde 69 % av innbyggerne i Troms og 81 % av innbyggerne i landet i tettbygde strøk. Bar-

du har det mest konsentrerte tettstedet i Troms etter Tromsø og Harstad.  

 

Sammenliknet med mange andre mindre kommuner i Troms, har Bardu kommune her unike 

muligheter. Systematisk tilrettelegging for gående og syklende i sentrumsområdene der ser-

vicetilbud finnes innenfor korte avstander, kan overflødiggjøre en del motordreven transport. 

Hensynet til gode møteplasser og trivelig tettstedsutvikling taler for det samme og aktualise-

rer en slik prioritering enda mer.  

 

Arealplanen viderefører den kompakte strukturen rundt Setermoen sentrum og opprettholder 

i tillegg den levende bygdestrukturen tilpasset landbruket.  

7.5  Reindrift 

Både kommunen og reindrifta er opptatt av forutsigbarhet, og det har vært god dialog gjen-

nom infomøter med Gielas og Hjerttind. De svenske samebyene har vært invitert til alle mø-

ter, men har ikke deltatt.  

For reindrifta kan nye hytteområder i Sundlia/ Skoelvdalen være utfordrende. Også planlagt 

småkraftverk i Skoelva kan påvirke distriktets drift. Hyttefeltene er justert og krympet i forhold 

til opprinnelige planer, og skal ikke ligge opp mot skoggrensa. På Granneset I ligger fritid/ 

turisme tett opp mot flyttleien over Barduelva. Den senere tids reguleringsplaner for Finnkro-

ken Golfpark, Granneset og ny høgspentlinje i området påvirker alle reindriftas flyttelei over 

Barduelva.  

Hjerttind er et helårsdistrikt, og det er utfordrende for Bardu komme alene å vurdere den 

samlede virkningen for reinbeitedistriktet i forhold til øvrige kommuner. Dette må fanges opp 

av det pågående planarbeidet med Regional plan for reindriften i Troms.  

                                                           
9 SSB sine kriterier 
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Etter innsigelser fra Fylkesmannen og Sametinget er Granneset tatt ut av planforslaget.  

7.6  Landbruk og jordvern 

Topografien i kommunen tilsier at dyrkbare landbruksområder ligger sammenhengende i 

dalbunnen/ dalene. Melkeproduksjon er den største produksjonen innen jordbruket i kommu-

nen.  Mye av årsaken til den solide melkeproduksjonen er kommunens aktive satsing over 

år, og økonomisk støtte som er gitt til nydyrking, bruksutbygging og kjøp av melkekvote. 

Bøndene er også dyktige i sine respektive produksjoner. Noe av årsaken skyldes at det har 

vært arrangert kurs for kompetanseheving blant bøndene de siste 15 årene. Kursene har ført 

til et høyt kunnskapsnivå og bidratt til å bedre samholdet. 

 

Bardus sauebruk har flere viktige funksjoner. For det første leverer de kjøtt og ull til markedet 

samfunnsformål av bra kvalitet og mengde. Videre har sau sluppet på beite en suveren 

egenskap til å pleie og opprettholde kulturlandskapet. Storfe er også viktig for bevaring av 

beite- og kulturlandskapet og det er viktig at de gode beiteressursene blir utnyttet. 

 

Det er to forhold som er viktige for landbruket og «levende bygder» i kommunen, og som 

både kan stå i motsetning og i gjensidig avhengighet til hverandre.  

• Spredt boligbygging i LNFR som utfordrer jord, utmark- og skogressursene.  

• Omlegginga i landbruket til større bruk og færre aktive bønder. 

 

I løpet av de siste 10 årene er om lag 267 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord  gått over 

til skog eller åpen fastmark. Samtidig har utvi-

delser av jordbruksarealet på andre områder i 

kommunen gitt et pluss på 237 dekar fylldyrka/ 

overflatedyrka jord. 

Kommunen har 93 093 dekar dyrkbar jord. 82 % 

av jorda er mineraljord, 18 % er organisk jord 

eller myrjord.  

 

Definisjonen på «Levende bygder» er en god 

miks av aktive næringsutøvere i landbruket, gode oppvekstvilkår og lokalsamfunn for kom-

mende generasjoner, godt naboskap og aktivitet i lag og foreninger. For å sikre livskraftige 

bygdesamfunn er det nødvendig med fleire innbyggere enn de som er sysselsatt i primær-

næringene og en viss infrastruktur for møteplasser, foreningsliv og fritidsaktiviteter. 

I arealplanen er det satt av områder for spredt boligbygging. Der forholdene rundt trafikksik-

kerhet, øvrig infrastruktur, naturforhold og bonitet er det i noen av disse områdene i tillegg 

åpnet for flere boliger. Samlet sett ser kommunen på de grep som nå gjøres som tilfredsstil-

lende for både landbruket og utvikling av levende bygder.  

7.7  Friluftsliv, rekreasjon og folkehelse  

Kommunen har kartlagt flere verdifulle friluftsområder. På Altevatn og i Leinaområdet kan 

disse viktige områdene for friluftsliv bli påvirket av nye skuterløyper. På den annen side kan 

skuterløypene fungere som transportårer for videre tilgang til friluftsområdene. Kommunen 

har også store arealer som er vernet, eller som ellers ikke har etablerte løyper.  
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Kommunen scorer høyt på Folkehelseinstituttets folkehelseprofil, og ligger høyere enn fyl-

kes- og landsgjennomsnittet. Menn i Bardu kommune er friskest i Troms og Finnmark, med 

en sykefraværsprosent for menn på 3,6 prosent.  

 

Fysisk aktivitet gjennomsyrer hele kommunen på en positiv måte. Et langvarig fokus på fol-

kehelse, tilretteleggingstiltak og fysisk aktivitet gir positive resultater. Folkehelsearbeidet skal 

bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller 

med prinsippet” helse i alt vi gjør”. Arealdelen bygger opp under dette målet med sine areal-

prioriteringer. Nye boligområder ligger i nær tilknytning til lysløype og turnett.  

Gode nærmiljø for barn og unge karakteriseres av god tilgang på trygge og varierte områder 

for lek og aktivitet sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare.  

7.8  Barn og unge  

Det er ikke planlagt nye tiltak i planen som utgjør kjente farer for barn og unge. I Nedre Bar-
du er den nye høyspentlinja flyttet for å unngå nærhet til skole, barnehage og boliger ved 
Elverumskrysset/ Brandseggrenda. Alle nye boligfelt tilbyr gode nærmiljø for barn og unge 
med god tilgang på trygge og varierte områder for lek og aktivitet uten støy og forurensing i 
nærheten. Forsvarets aktiviteter kan være en utfordring i Setermoen-området.  
 
En videre satsing på gang- og sykkelveger i tilknytning til skolene gir tryggere skoleveg for 
flere. Fritidsaktiviteter er ofte knytt til skolebygg på ettermiddags- og kveldstid og vil gjøre 
familiene mindre avhengig av privatbil. Planbestemmelsene regulerer krav til lekeareal og 
friområder i nye reguleringsplaner. 
 

7.9  Universell utforming  

Planen tar ingen nye store grep i forhold til universell utforming. Alle nye tiltak skal oppfylle 
kravene i plan- og bygningsloven. Så si hele Setermoen sentrum er universelt utformet, og 
det er bygd gang- og sykkelstier som gjør at innbyggere som bor på Barduheimen og i om-
sorgsboligene med ulike former og grader av funksjonsnedsettelser, kan bevege seg til sen-
trum uten problemer. Elveparken er også tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. 
Ny tilgang til boliger i gangavstand til Setermoen sentrum vil være med på å gjøre personer 
uten førerkort og bil mer selvhjulpne.  

4.10 Spredt boligbygging og pleie- og omsorgstjenester 

Kommunen har alle sine institusjonstjenester og omsorgsboliger sentralt på Setermoen, og 

har ingen strategi på endringer i dette. Den hjemmebaserte tjenesten har i dag brukere i alle 

kommunens grender, og det ytes tjenester der folk bor. Utfordringene for PLO vil i så måte 

ikke endre seg vesentlig i forhold til i dag. Det er uansett viktig å se på nye løsninger for å yte 

fremtidige PLO-tjenester. Det være seg bruk av velferdsteknologi, eller bruk av de øvrige 

ressursene som måtte befinne seg rundt fremtidige brukere i en desentralisert boligbygging.  

7.10 Arealregnskap 

Arealplankartet viser eksisterende og ny bruk av areal i Bardu. Det er ønskelig å få fram en 

samlet oversikt for hvor store areal som får endret status fra dagens LNFR-formål til nye for-

mål med et arealregnskap.  

Store deler av Setermoen sentrum og tilrettelagt område ved Altevatn samt all arealbruk til 

forsvarsformål er vist som videreføring av gjeldende reguleringsplan. Eksisterende arealbruk 
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med bolig- og fritidsbebyggelse, næringsbebyggelse, grav og urnelunder, områder for rå-

stoffutvinning og områder for offentlig og privat tjenesteyting, så som grendehus og kapell, er 

vist med lys formålsfarge. Nye områder for de samme formål vises med mørkere fargetone.  

LNFR-områder for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse skiller seg fra øvrige LNFR-

områder med en blassere grønnfarge. Der hvor det åpnes for ny bebyggelse i disse område-

ne, er disse identifisert med planID så som SB1, SF1, SN, SBFN. Alle disse områdene har 

en stor andel LNFR-formål i seg. Trekker en her fra andelen som vil videreføres som LNFR – 

formål, reduseres arealavgangen fra LNFR-formål, betraktelig i forhold til oversikten i tabell 

5.1 i kapittel 5. Av til sammen 361 da satt av til LNFR m/spredt boligbebyggelse vil det gå 

maksimum 4 da per boligtomt som fradeles. Det vil da fortsatt være 265 da som videreføres 

som LNFR-område etter fradeling av de 24 mulige boligtomtene (SB1-8) 

Alle områder for råstoffutvinning skal i realiteten tilbakeføres som LNFR-områder når uttake-

ne avsluttes. Disse områdene kan da også trekkes ut av arealregnskapet for varig endring av 

LNFR-områder selv om den opprinnelige verdien for jord- og skogbruksproduksjon kan bli 

vesentlig forringet. Områdene kan likevel tilbakeføres til natur-, frilufts-, og viltområder.  

Vi får da følgende arealsammenstilling med utgangspunkt i tabell 5.1: 

Formål Samla 
arealbruk 

Herav ny 
arealbruk 

Merknader 

Næringsområder 63 0 Eksisterende områder 

Bebyggelse og anlegg 297 0 Tatt i bruk til idretts- og næ-
ringsformål 

Boligområder 191 191  

LNFR m/spredt boligbebyg-
gelse 

361 96 24 nye tomter à maks 4 daa 

Råstoffutvinning 455 0 Skal tilbakeføres til LNFR 

Idrettsanlegg 563 0 Eksisterende områder 

LNFR m/spredt fritidsbe-
byggelse 

2471 30 30 nye tomter à maks 1 daa 

Gravlunder 47 0 Eksisterende områder 

LNFR m/ spredt nærings-
bebyggelse 

8 1 Eksisterende områder 

Fritids- og turistformål 17 0 Eksisterende områder 

LNFR gjeterhytter tilknyttet 
reindrift 

1044 0 Eksisterende områder 

Grøntstruktur 216 0 Eksisterende områder 

SUM ny arealbruk  317  

 
Oppsummert inneholder arealplan for Bardu kommune 317 daa som foreslås omdisponert til 
andre formål enn LNFR for den kommende planperioden 2017-2030. 
 
Samfunnsdelens mål for bosetting og skolestruktur er “en livskraftig kommune der bygder og 
sentrum fortsatt skal utvikles til gode oppvekst- og bomiljøer”. Andelen av befolkningen som 
er bosatte på Setermoen er 62 %. Dette tallet har sunket med 1% de siste årene, men elev-
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tallet har gått ned i skolekretsene utenom Setermoen sentrum. Landbruksplanens hovedmål 
er «Livskraftige bygder» og målsettinger for arealutvikling er blant annet «Det skal være le-
vende bygder med spredt boligbygging i avgrensede områder».  
 
Arealdelen med nye områder for spredt boligbygging vil være ett av de viktigste tiltakene for 
å opprettholde livskraftige bygder i Bardu. Av areal på 317 daa som omdisponeres fra LNFR-
formål går derfor 287 daa til boligformål. Dette vurderes som nødvendig også for å styrke en 
spredt nærings- og bosettingsstruktur innen landbruket. 
 
De resterende 30 daa som omdisponeres fra LNFR-formål går til fritidsbebyggelse samlet. 
Dette vurderer en som en svært moderat økning for den kommende planperioden. Dette er 
viktige tilskudd til både lokal næringsutvikling, i form av service og handelsutvikling, og til 
begrepet «levende bygder». Dette begrepet inneholder også ett visst behov for rekreasjon og 
fritidsbebyggelse i nærområdet, og er en viktig faktor for opprettholdelse av lokalsamfunn og 
folketall. I sum er behovet for 317 daa til utbygging en vesentlig faktor for videre utvikling, 
trivsel og vekst av Bardu kommune.



 

 

8 VEDLEGG 

8.1 Innspill til oppstart av Kommuneplanens arealdel Bardu kommune  

 

Innspill fra  Innspill/tiltak Konsekvens/kommentar Vurdering - merknader 
Fjellguiden Alte-
vatn AS 

Drift av teltcamp ved Leinavatn for turisme og 
næring. Posisjon N68° 28, 572’ E19° 43, 661.  

Definere området som eget formål i 
arealplan, slik at dispensasjon kan 
oppheves.  

Satt av areal for LNFR m/spredt næ-
ringsbebyggelse, SN1, med bestem-
melser 

Villmarkstur AS Behov for nausttomt ved båtutsettet Altevatn, 
samt behov for bygning ved parkeringsplassen 
ved Toppen/ under demninga.  

Avklare med grunneier (Statskog) om 
prosess for regulering av tomter.  

Avklares i reguleringsplan; omregule-
ring  

Villmarkstur AS Drift av jakt og fiskecamp ved Leinavatn, 300 
m NØ for Statskog sin hytte.  

Ønske om noen mindre hytter tilknyttet om-
rådet.  

Definere området som eget formål i 
arealplan, slik at dispensasjon kan 
oppheves. 

Dersom hytter, egen reguleringsplan-
prosess. Være oppmerksom på at det 
ligger et automatisk fredet kulturmin-
ne ca. 75 m SV for campen. Dette be-
står av fangstgropsystem. KU kreves 
dersom man definerer dette som eget 
nytt formål.   

Satt av areal for LNFR m/spredt næ-
ringsbebyggelse, SN2, med bestem-
melser 

Fylkesmannen 1. Bruke veiledere T-1493 KU og T-1491 
Arealdelen. 

Vanlig å følge i arealplanprosesser. Lagt til grunn i arbeidet med konse-
kvensutredninga (T-1493) og selve 
arealplanarbeidet (T-1491) 

 2. Bruke nasjonale forventninger. Er allerede benyttet i samfunnsdelen 
og er hensyntatt.  

Arealplanen tar utgangspunkt i Nasjo-
nale forventninger til kommunal og 
regional planlegging fra regjeringen 
Stoltenberg II, T-1497. Dette siden 
mesteparten av grunnlaget for areal-
planen skriver seg fra perioden 2013-
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Innspill fra  Innspill/tiltak Konsekvens/kommentar Vurdering - merknader 
2015 

 3. Påse at ROS-analyse gjennomføres, og skal 
vise alle forhold som har betydning for 
areal egnet for utbyggingsformål.  

Eget tiltak som gjennomføres av 
brannsjefen. 

ROS vedtatt juni 2015 

 4. Vurdere miljørettslige prinsipper i natur-
mangfoldloven. Dette gjelder kunnskaps-
grunnlaget (§8), føre-var-prinsippet (§9), 
økosystemtilnærming (§10), kostnader 
ved miljøforringelse (§11), miljøforsvarlige 
teknikker (§12).  

Det skal fremgå i plandokumentet 
hvordan de miljørettslige prinsippene 
er vurdert, og hvordan de er vektlagt.  

Kartlagte områder for biologisk mang-
fold er allerede lagt inn i naturbase.no 
og artsdatabanken. Det vises også til 
NINA-rapport «Biologisk mangfold 
Bardu kommune.» Må hensyntas ved 
nye formål/ utbyggingsområder. Være 
spesielt oppmerksom dersom det er 
rødlistearter.  

Det fremgår i plandokumentet hvor-
dan de miljørettslige prinsippene er 
vurdert, og hvordan de er vektlagt. Se 
Konsekvensutredningens innledende 
kapittel 1. 

 

 5. Det skal tas hensyn til landskap ved utar-
beidelse av arealplanen. Bruke «Metode 
for landskapsanalyse i kommuneplan.» 

Landskapsanalyse skal gjennomføres 
som en del av KU. 

Planen vurderes å ikke ha betydning 
for landskapet. 

 6. Ta hensyn til barn og unges rettigheter. 
Kreve utomhusplan i reguleringsplaner 
hvor lekeplasser etc. er ivaretatt.  

Ta inn bestemmelse i kommuneplanen 
hvordan hensynet er ivaretatt. KU 
hvor området beskriver, f.eks. tra-
fikkmessige forhold.  

Krav til reguleringsplaner – ikke nevnt 
spesifikt 

 

 7. Legge Universell Utforming til grunn for 
samfunnsutviklingen. Se på retningslinje-
ne i NS vedr. UU.   

Planen skal redegjøre for hvordan 
nasjonale mål og retningslinjer er iva-
retatt. Kommunen kan vurdere å gå ut 
over minimumskrav i teknisk forskrift. 
I KU redegjøre for UU i forhold til to-
pografi og adkomstforhold i område-
ne.  

Ivaretatt i generelle bestemmelser 

 8. Hensynet til folkehelse må ivaretas med 
en bestemmelse og retningslinje i arealde-

Omtale folkehelse som eget tema i 
planbeskrivelsen. I KU for utbyggings-

Ivaretatt i bestemmelsenes pkt 2.6 og 
2.7 samt beskrivelsens pkt 7.7. 
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Innspill fra  Innspill/tiltak Konsekvens/kommentar Vurdering - merknader 
len. Vurdere om det skal stilles strengere 
krav til tilgjengelighet for enkelte områder 
(natursti/ friluftsområde)  

tiltak ivareta UU/ tilgjengelighet.  

 9. Anbefaler at planen legges frem for Plan-
forum Troms før den legges ut på off. et-
tersyn.  

Er planlagt gjennomført som en del av 
prosessen.  

Legges fram for Planforum 11.mai 
under høringsperioden. 

NVE NVE skal bidra til at hensynet til vassdrag, 
flom, erosjon og skredfare blir tydelig ivaretatt 
i planen. Tilbyr seg å være veileder og rådgiver 
innenfor sitt ansvarsområde i planprosessen.  

Stille på møter med kommunen. Veil-
eder på ROS-analyse.   

 

 1. Naturfare må vurderes for alle byggeom-
råder/nye byggeområder der slike farer er 
aktuelle.  

Bør avmerkes på kart som henynsso-
ner, og tilknyttes bestemmelser som 
forbyr eller setter vilkår for tiltak. Å 
avdekke naturfarer er en del av ROS-
analysen som kommunen skal gjen-
nomføre. For øvrig ligger registre-
ringene på www.skredatlas/nve.no. 
Løsmassekart (bl.a. kvikkleire) ligger 
på www.ngu.no/kart/losmasse/  

Er ivaretatt med hensynssoner for 
skred (H310) og flom (H320) på plank-
artet, og med krav om geoteknisk 
vurdering før eventuell utbygging kan 
skje i hht bestemmelsenes pkt 2.5. 

 2. Rikspolitiske retningslinjer for verna vass-
drag (T-1078) må legges til grunn for plan-
arbeidet. Det omfatter elver, større bek-
ker, vann og tjern, samt 100 meters bred-
de på hver side av disse.  

Arealbrukskategorien «Bruk av vern 
og av sjø og vassdrag» benyttes i plan-
kart og bestemmelser.   

Arealbrukskategorien «Bruk av vern 
og av sjø og vassdrag» benyttes i plan-
kart og bestemmelser.   

 3. Energianlegg. Eksisterende og planlagte 
nye kraftledninger og anlegg (småkraftan-
legg) med tilhørende byggeforbudsbelter 
bør vises i plankart.  

Arealbruk som kommer i konflikt med 
eksisterende eller vedtatte anlegg må 
ikke forekomme. Kraftledninger bør 
avsettes som teknisk infrastruktur i 
kart, og anleggene bør mer-
kes/avsettes som byggeområder.  

Kraftledninger er avsatt som teknisk 
infrastruktur i kart, og anleggene er 
merket/avsatt som byggeområder. 

Statens vegvesen I planen må det legges vekt på trafikksikker-
het, fremkommelighet, behov for utbygging 

 Søkt ivaretatt på en god måte. 

http://www.skredatlas/nve.no
http://www.ngu.no/kart/losmasse/
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Innspill fra  Innspill/tiltak Konsekvens/kommentar Vurdering - merknader 
og forhold knyttet til drift og vedlikehold av 
veger.  

 1. Ved plassering av byggeområder må det 
sikres tilgang til hovedvegnett og begren-
se transportavstand.  

Konsekvensen er at utbygging bør 
prioriteres til områder som ikke krever 
utbedring og nybygging. Spredt bolig- 
og fritidsbebyggelse med direkte ad-
komst til hovedveg bør ikke tillates. 
«Rammeplan for avkjørsler» som be-
rører kommunen bør innarbeides i 
planen.   

For alle nye byggeområder og LNFR 
m/ spredt bebyggelse er avkjørsels-
problematikken vurdert og søkt til-
fredsstilt.  

 2. Hovedlinjene for gang- og sykkelveger må 
fremgå av planen.  

Temakart innarbeides.  Ivaretatt innafor reguleringsplaner 
som videreføres i arealdelen. 

 3. Byggegrense 50 m fra senterlinje i uregu-
lerte områder. Langs gamle fylkes- og 
kommunale veger er byggegrense 15 m 
fra senterlinje.  

Dersom disse byggegrensene brytes, 
må man vurdere kravet i støyforskrif-
tene.  

Fastlagt i bestemmelsenes pkt 2.6 

 4. Arealer til kollektivtraséer med holdeplas-
ser og knutepunkt må sikres.  

Mulighetene for bruk av kollektivt-
ransport skal belyses ved nye 
reg.planer.  

Mulighetene for bruk av kollektivt-
ransport skal belyses ved nye 
reg.planer. 

Nedre Bardu ut-
markslag 

Opprettholder sitt forslag fra 2001 om hytte-
områder. Ønsker at planforslaget innarbeides i 
arealdelen. 

Antall hytter må reduseres dersom 
arealdelen skal kunne erstatte egen 
reguleringsplan 

Foreslått inn som flere områder for 
LNFR m/ spredt fritidsbebyggelse 

 


