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Rullering KPA Bardu kommune – høring av planprogram og melding om 
oppstart. 
 
Bardu kommune ved Plan-teknisk utvalg har møtet den 23.01.2023, med hjemmel i PBL § 11-13, jfr 
§ 4-1 og § 5-2, vedtatt at utkast til planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel (KPA) 
legges ut til høring og offentlig ettersyn. Samtidig varsles planoppstart i samsvar med PBL § 11-12. 
 
Vedtatt høringsutkast til planprogram kan leses elektronisk HER. Papirutgaven er lagt ut til offentlig 
ettersyn i kommunehuset ved henvendelse i skranken i 1. etasje. 
 
Gjeldende arealdel ble vedtatt i hovedsak i 2017, to delemner ble vedtatt i 2018. De to siste vedtatte 
delemnene var spredt fritidsbebyggelse og næringsbebyggelse. Gjeldende samfunnsdel ble revidert 
og vedtatt i 2022. Gjeldende kommuneplandokumenter (arealdel og samfunnsdel) kan leses HER 
 
Det legges ikke opp til store endringer, men av tema nevnes: 
 

• Basert på erfaringer i byggesaksbehandlingen gjøres nødvendige justeringer i bestemmelser  

• Forholdet til vedtatte reguleringsplaner jfr bestemmelsenes 2.1 

• Føringer fra kommuneplanens samfunnsdel 
o Styrking av Setermoen sentrum 
o LNFR-områdene 
o Nasjonalparkkommune 
o Trafikksikkerhet og myke trafikanter 
o Nye areal til næring/industri 

• Nødvendige konsekvensutredninger for de deler av planen som innebærer nye utbygging 
eller endring av formål i forhold til gjeldende plan. 

 
Høringsfrist: 10. mars 2023 
 
 
Per Åke Heimdal 
leder avd. plan og utvikling     
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
 

mailto:postmottak@bardu.kommune.no
https://prod01.elementscloud.no/publikum/Documents/ShowDocument/b486bd15-80e7-457f-b331-22a13c6eeeea/56568/96820
https://www.bardu.kommune.no/kommuneplan.533491.no.html


ADRESSELISTE: 

Navn  

Sametinget            

Statens vegvesen Region Nord  

Forsvarsbygg  

Statsforvalteren i Troms og Finnmark 

Troms og Finnmark fylkeskommune  

NVE, Region Nord  

Statkraft Region Nord  

DSB (Dir. for samfunnssikkerhet og beredskap)   

Statnett  

NGU   

Statskog SF  

Hjerttind reinbeitedistrikt  

Gielas reinbeitedistrikt  

Saarivuoma sameby  

Talma sameby  

Altevatn hytte og båteierforening 

Naturvernforbundet i Bardu 

Rohkunborri nasjonalparkstyre  

Nedre Bardu Utmarkslag  

Bardu Bondelag  

Salangsdalen grunneier- og utmarkslag  

Bardu grunneierlag  

Østerdalen utmarkslag  

Samarbeidsutvalget for grunneierlagene i Bardu  

Midt-Troms friluftsråd  

Forum for natur og friluftsliv - Troms  

Bardu ungdomsråd  

Barnas representant i plansaker  

Målselv kommune  

Sørreisa kommune  

Lavangen kommune  

Salangen kommune  

Narvik kommune  

Kiruna kommun 

Bardu kommune avd. næring 

Bardu kommune avd. landbruk 

Bardu kommune avd. kommunalteknikk 

Direktoratet for mineralforvaltning 

Tromskraft AS 

Arva AS 
 



 
 


