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Bardu kommune - Innspill til høring av planstrategi og planprogram 
for kommuneplanens samfunnsdel 
 
Det vises til høring av forslag til planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel for Bardu kommune. 
Forsvarsbygg ivaretar Forsvarets arealbruksinteresser i saker som behandles etter plan- og bygningsloven. 
Forsvarsbygg er gitt innsigelsesmyndighet for å ivareta Forsvarets interesser. Vi henviser også til veileder om 
Forsvarets arealbruksinteresser i arealplanlegging som ligger på: 
https://www.forsvarsbygg.no/no/publikasjoner/arealplanlegging/ 

Oppstart og planprogram for samfunnsdelen 
Forsvaret er med sin tilstedeværelse en betydelig aktør i Bardu kommune, og påvirker flere aspekter ved 
samfunnslivet og arealbruken for innbyggere og næringsliv. Samtidig vil et attraktivt lokalsamfunn være en 
viktig faktor for å rekruttere personell til området, og øke muligheten for at ansatte bosetter seg i kommunen. 
Vi oppfatter gjennom planprogrammet at kommunen er bevisst på dette. 

Forsvarets tilstedeværelse oppfattes i mange sammenhenger som en positiv faktor i kommunen, men samtidig 
en faktor som kan gi noen begrensninger på annen arealbruk. Under punkt 9 «Arealstrategi» er det slått fast at 
Forsvarets behov for tilstedeværelse skal prioriteres. En viktig faktor i den sammenhengen er at det ikke legges 
opp til arealbruk i randsonen til skytefeltet som kan legge store begrensninger i videre utvikling og bruk av 
skytefeltet. 

Planstrategi 
Som nevnt over er Forsvaret en betydelig bruker av areal i kommunen, og spesielt skytefeltet har betydning 
også ut over feltets yttergrenser. Forsvarsbygg vil derfor ha størst fokus på arealdelen som dere planlegger å 
revidere i 2022.  Vi ber også om at vi er adressat på de nevnte kommunedelplaner når de skal revideres. 

  
Bjørn Bergesen 
Seksjonssjef arealplan 
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