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REVISJON AV ESTETIKKVEILEDER - HØRING 
 
I møte den 15.06.2022 sak 39/2022 gjorde Kommunestyret følgende vedtak: 
 

 
 
I møte den 05.09.22 sak 12/2022 gjorde Plan-teknisk utvalg følgende vedtak:  
 

Vedtak: 
Vedlagte revisjonsutkast til kap. 14 legges ut på høring. Etter høring tilpasses kap 1-13 slik at det 
kommer i samsvar med nytt kap. 14 Retningslinjer for estetisk utforming for Setermoen sentrum. 
 
Kapittel 14 er essensen i veilederen og er på en måte sammendrag av hele veilederen. Dette 
kapitlet er i inneværende veileder gjeldende som forskrift. I samsvar med kommunestyrets vedtak 
pkt 3 (ovenfor) skal dette kapitlet nå være veiledende og ikke som forskrift. 
 
Vedlagt følger høringsutkast til nytt kapittel 14. I høringsutkastet gjelder følgende: 

Overstrøket tekst:  teksten tas ut  
Rød tekst  ny tekst  
Blå tekst  kommentar som ikke skal være med i endelig tekst 

 
Øvrig tekst, dvs kapittel 1-13 er mere som bakgrunnsinformasjon og vil bli redigert slik at den 
kommer i samsvar med endelig tekst i kapittel 14. Etter høringsrunden skal saken igjen behandles i 
PTU før den går til kommunestyret for endelig vedtak. Gjeldende estetikkveileder er vedlagt via 
lenke (neste side). 
 
Høringsfrist: 30. oktober 2022. 
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Per Åke Heimdal 
leder avd. plan og utvikling     
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
 
 
Vedlegg: Forslag til ny tekst kapittel 14 
               Gjeldende Estetikkveileder 
                
  

https://webhotel3.gisline.no/GisLinePlanarkiv/5416/R1922058/Dokumenter/R1922058_Estetikkveileder.pdf


14. Forskrift Retningslinjer for estetisk utforming for Setermoen 

sentrum  
 

1  Geografisk avgrensning  
 Disse bestemmelsene Retningslinjene gjelder for  for området som ligger innenfor ytre avgrensning til 

reguleringsplanene for Setermoen Sentrum, Brinken, Artillerileiren 

 2  Bebyggelsesstruktur  
1. Nybygging og rehabilitering skal etterstrebe løsninger som gir en større grad av intimitet og 
bymessig preg til gateløpene. Bygningskropp skal fortrinnsvis plasseres ut mot gateløp/fortau med 
tilhørende parkeringsarealer bakenfor, alternativt i eller under bygning. 

  
2. Blåbyggkvartalet skal være prioritert område for fortetting i Setermoen sentrum og for ny 
utbygging innenfor kombinasjonsformålet forretning, bolig og kontor.  BFK 1 og 5 er prioriterte 
områder for fortetting i samsvar med arealformålet i reguleringsplanen. 

  
Eksisterende plasser/byrom skal bearbeides og ”nye” plasser/byrom skal detaljutformes i egne prosjekter.  
Plassene skal utformes i en helhetlig sammenheng med tanke på funksjon og materialbruk.  Materialbruk skal 
følge bestemmelser i denne veilederen.  
 Eksisterende byrom/plasser vedlikeholdes eller bearbeides med materialbruk i hht denne veilederen. Nye 
byrom/plasser opparbeides og utformes i en helhetlig sammenheng med tanke på funksjon og materialbruk.   
 

3  Byggeskikk  
1. Nybygg i sentrum oppføres med antall etasjer i samsvar med reguleringsbestemmelsene.  
Reguleringsplan angir maksimal kotehøyde på tak samt rammer for takløsning.  

  
2. Ved rehabilitering av eksisterende bygninger skal bygningskroppens hovedform, dimensjoner 
og takløsning som hovedregel beholdes som de er eller søkes tilbakeført til det opprinnelige, men 
innenfor dagens byggetekniske krav.  Unntaksvis kan dette fravikes dersom det kan begrunnes av 
fagkyndig at endringen er arkitektonisk til det bedre for bygget i seg selv og/eller sammenhengen det 
står i.  

  
3. I sentrum skal bør vindusløsninger og vindusoppdeling i nybygg gjenspeile samtida.  Ved 
renovering av eksisterende bygg skal mulighet for tilbakeføring til opprinnelig vindusutforming 
vurderes og gjennomføres dersom bygget som helhet har et potensial for tilbakeføring.    

  
4. Ytterdører skal i utforming, materialbruk og historisk stil stå i sammenheng med resten 
bygget.  

  
5. Valg av fasademateriale skal gjøres ut fra den materialsammenhengen bygningen er eller blir 
en del av.  Materiale i fasadene skal være i trepanel, teglstein eller pusset mur.  Ønskes andre 
materialer benyttet som markering for å gi del av bygget spesielt fokus eller som del av utsmykning, 
skal det godkjennes i byggesaken. Gode eksempler på dette er Bardu Sport, Rema og det nye 
gatekjøkkenet 

 
6. Kommunehusets fasademateriale skal hvis mulig beholdes ved rehabilitering.  

  
7. Horisontal oppdeling av fasaden med forskjellige fasadematerialer skal unngås.  

  
8. På bygg som på grunn av tilpasning til skrått terreng får synlig sokkelmur skal fasademateriale 
trekkes ned over sokkelen og tilpasses terrengnivå.  

  



9. Vindusglass skal være klart eller tilnærmet klart.  Dominerende farge på glass skal ikke tillates  
bør unngås. 

  
10. Nye tak skal i utgangspunktet være av skifer, tegl, betongtakstein, papp eller metallkledning 
av høy kvalitet.  Overflaten skal være matt med utgangspunkt i skiferens kvaliteter.  For flate tak må 
annen tekking tillates.  

  
11. Ved tilbygg skal takvinkel være den samme som huset det bygges til.  Bare unntaksvis bør 
denne endres og da med varsomhet og god, faglig begrunnelse.  

  

 4  Fargesetting  
1. Fargevalg som bryter med veilederens anbefalinger, skal begrunnes og behandles som 
byggesak.  Ved tvil skal Planteknisk utvalg behandle saken.  

  
2. Hovedfarge på fasader ved nybygg og rehabilitering av nyere bygg skal være varme farger; 
varmhvit, varmgrå, varmrød uten innslag av blått og ekte okernyanser uten vesentlig innslag av rødt.  
Nedtonet varmgrønn kan tillates i begrenset omfang ved Kommunehuset.  

  
3. Gamle bygg med bevarte arkitektoniske kvaliteter skal ved rehabilitering vurderes tilbakeført 
til opprinnelig farge i samsvar med tidspunkt for bygging.    

  
4. Bruk av ”logofarger” på fasader skal bare tillates som en markering eller i dekor.  Dette gjelder 
bensinstasjoner så vel som andre bygg som inneholder kjedeforretninger.  

  
5. Uthus og garasjer skal holdes i samme farger som hovedhus.  

  
6. Dekorfarge utvendig rundt vinduer og dører etc. skal i utgangspunktet ha hvit eller lys grå 
farge i en fargetone som er i balanse med fasadens hovedfarge.  

  
7. For tak skal fargeskalaen ligge mellom sort via grått til mørk brunt.   

  
8. Grunnmur skal gis en gråfarge som harmonerer med husets øvrige farger og naturlige 
omgivelser.   

  
9. Gjerder/stakitter skal gis en varmhvit farge i selve sentrum.  Utenfor sentrumskjernen kan 
gjerder også følge opp hovedbygningens hovedfarge.  

  

 5  Plassbelegg  
1. Universell utforming skal ligge til grunn for planlegging og utførelse av alt plassbelegg.  
Veilederen Ledelinjer i gategrunn fra Sosial- og helsedepartementet, Deltasenteret, skal legges til 
grunn for utformingen.  

  
2. Asfalt skal benyttes som dekke på offentlige kjøreveier.  Kantstein skal være i granitt 
(kvalitetskrav).  

  
3. I overganger mellom kjørebane, grøntareal og fortau langs E6/Fogd Holmboes gate og 
Altevannsveien skal det benyttes granittkantstein med farge lys grå og dimensjon BxH=150 x 300 mm 
med fas 20 mm.  I kombinasjon med denne skal det benyttes storgatestein  
BxHxL=140 x140 x200 mm.  Disse dimensjonene skal også brukes i kommunale veianlegg.  

  
4. For belegningsstein skal fargeskalaen holde seg til jordfarger med fargene grå og 
brun/rødbrun.  Skifer i rektangulært format kan brukes ved markering av spesielle områder.  

  
5. På store flater skal belegningsstein brukes i kombinasjon med asfalt eller betong.  

  



6. Alt arbeid med og utførelse av plassbelegning og kantsteiner skal gjøres iht. Norsk Standard.  
  

7. Granittstein skal settes i jordfuktig mørtel iht. Norsk Standard.  
  

8. Betongstein med rette kanter skal settes i” knas”, kant i kant uten fuger på komprimert seng 
av subbus.  

  
9. Miljøgateprinsippet skal gjennomføres i Setermoen sentrum på strekningen Fogd Holmboes 
gate/E6 med forlengelse i Altevannsveien fram til krysset Molundveien.  

   
10. I opphøyde fotgjengeroverganger skal det legges granittstein i skråen opp til overgangen.  
Selve overgangen skal ha sliteflate i asfalt med påmalte striper, eller striper i belegningsstein.  

  
11. På fortau og gangveier skal det i sentrum legges asfalt.  Fortau langs E6/Fogd Holmboes gate 
skal kantes med to rader storgatestein BxHxL=140 x 140 x 200 mm.  Disse dimensjonene skal også 
brukes i kommunale veianlegg i sentrum.  

  
12. I private gaterom skal eier i samarbeid med kommunen sørge for opparbeiding av arealet i 
tråd med Estetikkveilederens retningslinjer slik at det i utforming og materialbruk har en 
sammenheng med tilstøtende offentlig areal.     

  

 6  Møbler  
1. Samtlige møbleringselementer som benyttes på offentlig område skal ha en helhetlig stil og 
uttrykk.    

  
2. Møblene skal ha gode kvaliteter i form og materialer.  Utformingen skal ha en enkelhet i 
design som gir brukbarhet over tid i ulike bygningsmiljøer.  Det skal brukes tre, stein og metall.   

  
3. Permanent stammebeskyttelse, større avfallsbeholdere og sykkelstativ skal utføres i metall og 
ha en utforming som har god funksjonalitet og harmonerer med øvrig møblering i formspråk og farge.    

  
4. Pullerter med eller uten lys skal på og ved kjørbare arealer ha tilstrekkelig høyde over bakken 
til at de er synlige fra førerplass i personbil.  De skal også ha en plassering og høyde som hindrer dem i 
å forsvinne under snøen.   

  
5. Busskur skal ha en luftig og enkel utforming i materialene stål, tre og glass/plexiglass.  
Utforming og farge skal harmonere med øvrig møblering.  

  

 7  Murer og gjerder  
1. Stakittgjerdet fra Bardu kirke skal brukes som prinsipp for utforming av gjerder i Setermoen 
sentrum.  Maksimal høyde over bakken skal ikke overstige 1,5 meter.    

  
2. Bruk av støyskjerming i form av gjerder i selve sentrum skal unngås.  

  
3. For områdemarkering/-avgrensning for uteservering skal det velges en løsning som 
harmonerer med byggets og nærområdets karakter ut fra et nærmere bestemt utvalg.  

  
4. Murer i sentrum skal fortrinnsvis utføres i naturstein.  Farge skal ligge innenfor en gråskala.    

  

 8  Belysning og armaturer  
1. Utforming av vei- og gatelysanlegg skal være relevant i forhold til omgivelsene.  Håndbok 237 
fra Statens Vegvesen, Veg- og gatelys, skal brukes som veiledning i utformingen.  

  



2. Et enhetlig designuttrykk skal legges til grunn for all ny belysning i Setermoen sentrum og 
nærområdene.  Valgte armaturer skal ha et særpreg og en form som kan bidra til en oppstramming av 
sentrum.  Valgte armaturer skal samtidig fungere i et harmonisk samspill med bygget miljø og 
naturomgivelser på Setermoen.  Designet skal ha et samtidsuttrykk og samtidig være tidløst i den 
forstand at designuttrykket kan tåle framtidas endringer av sentrum.  

  
3. Jordkabel skal gjennomføres ved utskiftning og nyetablering av utendørs belysning.    

  
4. Design for alle typer utendørs armaturer skal harmonere i formspråk.  

  
5. Farge på mast og armatur skal gi tilstrekkelig visuell kontrast gjennom hele året i forhold til 
omgivelsene.   

  
6. Det skal generelt benyttes lyskilder som gir hvitt lys med fargegjengivelse så nært dagslys som 
mulig.  Lyskilden skal tilfredsstille tekniske og opplevelsesmessige krav.  Bruk av lyskilder med andre 
fargetemperaturer kan tillates etter nærmere dokumentasjon ved spesielle krav som gjelder sikkerhet 
eller ønske om å bruke lys som element i utsmykning.  

  
7. Fasadebelysning skal prosjekteres av fagfolk og gjennomføres etter en helhetlig plan for hele 
Setermoen sentrum.  

  

 9  Skilt  
1. All skilting er søknadspliktig.  

  
2. Det er ikke tillatt med løse, frittstående skilt på bakken.   

  
3. Størrelse og utforming på vei- og trafikkskilt langs offentlige veier skal følge normal i 
Håndbok 050 Trafikkskilt, fra Statens vegvesen.  Minste tillatte størrelse iht. normal 050 skal brukes 
på kommunale veger der det er akseptabelt. På riksvei og europavei ønskes skiltstørrelsen redusert 
ned til den minste akseptable størrelse.  

  
4. Veiskilt skal plasseres med underkant i en minimumsavstand fra bakkenivå iht. normal i 
Håndbok 050 Trafikkskilt, fra Statens vegvesen.   Punktet er dekket av pkt 3 etter endring. 

  
5. Vei- og trafikkskilt skal innfestes i stolpe med buet arm i topp.  Farge skal være som på 
lysstolper.   I praksis ikke- eller lite gjennomførbart. 

  
6. Informasjonsskilt skal innfestes med avstand i rammer med buet topp.  Farge skal være som 
på lysstolper.  ha skiltplate med hvit bakgrunn og svart eller mørk grå skrift.  Samme fonttype(r) skal 
brukes på både offentlige og private informasjonsskilt.  Illustrasjoner og logoer kan ha farge.  På 
kommunale informasjonsskilt skal jerven (kommunevåpenet med eller uten bakgrunnsfarge) og/eller 
kommunens profilering av Bergveronika brukes.  

  
7. Skilting skal utføres med malte bokstaver direkte på fasaden eller som utskårne bokstaver. 
Bokstaver kan festes direkte på vindu. Eksempel på gjennomføring av dette er Veksthuset. 

  
8. Plateskilt og skilt med innebygd lys skal ikke tillates. Plateskilt bør unngås. Innvendig 
opplyste skilt tillates der belysningen er avgrenset til bokstaver eller emblem logo. Slike skilt skal ha 
regulerbar lysstyrke. Ny teknologi på innvendig belyste skilt der belysningen er avgrenset til 
bokstaver/logo gjør at disse ikke vesentlig skiller seg fra utenpåliggende indirekte belyste bokstaver. 
Dette er begrunnet for i dispensasjon for Coopbygget, hvor det i tillegg er dimbar belysning. 
 

  
9. Uthengsskilt kan benyttes.  Underkant skilt skal ha minimum høyde 2,2 meter over 
bakkeplan.  Ytterkant skilt skal ha maksimal avstand 0,6 meter fra veggliv.  Utformingen skal ta 
utgangspunkt i symbol eller logo.  

  



 10 Beplantning  
1. Eksisterende skog, klynger av trær og enkelttrær      Enkelttrær, treklynger og alléer skal 
ryddes og pleies langs E6 og RV847 gjennom Setermoen.  Omskriving av punktet. Det er ikke skog 
langs E6 RV847 innenfor forskriftsområdet. Derimot er allén langs E6/Fogd Holmboes gate anlagt 
etter denne forskriften ble vedtatt. 

  
2. Nyplanting av trær langs E6 gjennom sentrum skal gjennomføres ved oppgradering av E6.  
Nyplanting skal gjennomføres med rogn, søyleosp eller søylepoppel.  Trekrone/løvverk skal ha en 
minimumshøyde over bakken på 1,5 meter.  Senteravstand og plassering skal angis i detaljplaner fra 
Statens Vegvesen.  Nye trær skal være framdyrket i Nord-Norge for å sikre egnethet i fht. 
klimapåkjenninger.   

  
3. Lavtvoksende busker skal tåle stedets lokalklima og tåle lite vedlikehold.  De skal være 
dekorative gjennom årstiden.  

  
4. Langs innfartsårene skal forekomsten av naturlig viltvoksende blomster i området pleies, 
forsterkes og suppleres.   Dette er utenfor området for forskrift/veileder og unødvendig å ha med 
her. 

  
5. I rabatter langs hovedveier og i hageanlegg på offentlige plasser og i parker skal bør det i 
sammenstilling med lavtvoksende busker også brukes et utvalg av stauder.    

 

 
 
 
 


