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Forord

Arbeidet med kommunedelplan for Setermoen skytefelt startet ved at Bardu kommune i
desember 1996 kunngjorde oppstart av planarbeidet. Forsvarets bygningstjeneste, Region
Nord-Norge utarbeidet første utkast til plan, og denne ble, med mindre endringer, utlagt til
offentlig ettersyn i februar 2002.

Etter forutgående høring og offentlig ettersyn med innsigelser fra Fylkesmannen i Troms,
Sametinget og Norges vassdrags- og energidirektorat, er nåværende plandokument
omarbeidet for å imøtekomme både innsigelsespartenes interesser, forsvarets interesser og
kommunens interesser på vegne av kommunens befolkning og allmennheten for øvrig.
Planarbeidet i Bardu kommune er forestått av avdeling plan og utvikling i samarbeid med
ordfører og plan-teknisk utvalg.

Planmaterialet består av to deler. Del 1 er det formelle plandokumentet med kart og tekstdel,
som etter lovbestemt behandling har rettsvirkning. I vedlegg Del 2, er det gitt utfyllende
beskrivelser av viktige forhold knyttet til bruken av feltet og er av orienterende karakter.

Som det fremgår av tekstdelen vil planprosessene innenfor kommunedelplanens område
fortsette ved at områder båndlagt med hjemmel i PBL må reguleres innen 4 år. Dette vil
kommunen som planmyndighet søke å gjøre etter de krav og prinsipper som gjelder for
medvirkning og deltakelse i hht plan- og bygningslovens bestemmelser.

I tillegg til skriftlige plandokumenter vil Bardu kommune medvirke til best mulig dialog
mellom alle berørte parter og interesser i feltet.

 Bardu, 10. oktober  2003

Roald Linaker
Ordfører



1. BAKGRUNN OG HENSIKT
Setermoen skyte- og øvingsfelt er i sin nåværende form og utstrekning fastlagt ved en rekke
rettslige skjønn for berørte private eiendommer, leieavtaler for arealer som eies av Statskog
SF samt areal ervervet til eie av staten ved Forsvaret. Forsvaret har således allerede ervervede
rettigheter til bruk av feltet til øvingsvirksomhet.

Feltet inngår i dag ikke i arealplaner etter plan- og bygningsloven, med unntak for
reguleringsplan Sørskogen.

Det er et generelt siktemål at hele kommunens arealer skal omfattes av rettsgyldige
arealplaner. Hensikten med planforslaget er å få en stadfestet arealplan for skytefeltet som
skal legge til rette for samordning av statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet, og gi
grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser og om utbygging (§2).

2. PLANSITUASJONEN
Kommuneplanens arealdel
Det finnes i dag en reguleringsplan for Setermoen skytefelt som ikke er stadfestet. Den er
derfor kun av retningsgivende karakter. Det er ingen stadfestet arealplan for arealet bortsett
fra reguleringsplanen for Sørskogen. Kommunedelplanen for Setermoen skytefelt vil grense
mot kommunedelplan for Setermoen sentrum og arealdelen av kommuneplanen for Bardu.
Kommunedelplan for Setermoen sentrum er pr i dag kun et forslag som ikke er godkjent.
Kommuneplanen i målestokk 1:100 000 ble vedtatt 16. mai 1995.

Reguleringsplaner i skytefeltet
For området Sørskogen innenfor skytefeltet, foreligger reguleringsplan datert desember 1995.
Denne er utarbeidet av FBTN og godkjent av kommunestyret 10. april 1996. Etter klage ble
planen godkjent av Fylkesmannen i Troms den 29. januar 1997.

Flerbruksplan
Det foreligger pr i dag et forslag til en flerbruksplan for feltet. Denne er ikke hjemlet i plan-
og bygningsloven og vil være av retningsgivende karakter for forsvarets egen bruk av feltet.
Flerbruksplanen er mer detaljert mht bruk og forvaltning enn kommunedelplanen.

3. AVGRENSNING AV PLANFORSLAGET
Gjeldende arealdel av kommuneplanen følger skytefeltgrensen bortsett fra i området
Toftakervatnet hvor plangrensen går noe utenfor selve skytefeltgrensen. Avgrensningen kan
imidlertid bli endret senere når også kommunedelplanen for Setermoen tas opp til ny
behandling, om en finner dette formålstjenlig. Planavgrensningen har ingen betydning for
aktiviteten i feltet.

4. PLANENS VIRKNING
Forsvarets virksomhet i Setermoen skytefelt er fra før lovlig etablert. En vedtatt
kommunedelplan for Setermoen skytefelt vil formalisere arealbruken innenfor plansystemet i
plan- og bygningsloven. Planen gir ikke Forsvaret andre eller mer utstrakte bruksrettigheter
enn det allerede har.

En gyldig delplan til kommuneplanens arealdel har etter plan- og bygningsloven § 20 - 6
annet ledd første punktum følgende virkning:



Arbeid og tiltak som nevnt i §§ 81, 84, 86a, 86b og 93, samt fradeling til slike formål
må, når ikke annet er bestemt, ikke være i strid med arealbruk eller bestemmelser
fastlagt i endelig arealplan. Det samme gjelder andre tiltak som kan være til vesentlig
ulempe for gjennomføringen av planen.

De "arbeid og tiltak" som loven her sikter til, er driftsbygninger i landbruket (§ 81), andre
varige konstruksjoner og anlegg (§ 84) , mindre byggearbeid på boligeiendom (§ 86a),
byggearbeid innen en enkelte bedrifts område (§ 86b) og for øvrig alle arbeider som krever
byggetillatelse (§ 93). De rettigheter Forvaret har ervervet, gir ikke full sikkerhet mot slike
arbeider.

Loven sikter på "tiltak", dvs faste bygninger, anlegg og varige inngrep i terrenget, ikke på
bevegelige virksomhet av noe slag. Kommunedelplanen fratar derfor ikke grunneiere eller
allmennhet noen rettigheter de har til å drive jakt, fiske og friluftsliv. Planen i seg selv
medfører ingen endringer i gjeldende rettslige skjønn. For hele skytefeltet med unntak av
områder båndlagt for senere regulering, gjelder avgitte skjønn, inngåtte leieavtaler osv, som
båndlegging for forsvaret og omfattes ikke av kravet om regulering innen 4 (6)år. Derimot blir
områder i planen båndlagt til senere regulering å omfattes av krav om regulering innen 4 (6)
år.

5. GJENNOMFØRING AV TILTAK
For å kunne gjennomføre nye konkrete tiltak, må Forsvaret følge byggesaksreglene i plan- og
bygningsloven, dvs at det må være gitt tillatelse etter lovens § 93 for å sette i gang arbeid med
alle former for bygninger, konstruksjoner, anlegg og vesentlige terrenginngrep. Dette gjelder
så vel for Forsvarets tiltak såfremt de ikke er erklært hemmelige i medhold av lov om
forsvarshemmeligheter, kfr pbl § 86, som sivile tiltak.

Gjennomføring av bestemte tiltak kan også være avhengig av tillatelse etter sektorlov. For
Forsvarets virksomhet vil dette ofte gjelde i forhold til forurensningsloven, med krav om
utslippstillatelse f eks for skytestøy og utslipp til jord og vann.

6. BÅNDLAGTE OMRÅDER
I utgangspunktet er hele feltet båndlagt til militært øvingsområde ved Kgl res av 11. mai 1979
og 9. mai 1980 med etterfølgende rettslige skjønn og avtaler. Dette området er på plankartet
angitt som Båndlagt område for forsvaret. Eksisterende.

Etter Forsvarsbygg sin kartlegging av biologisk mangfold innenfor feltet, er det framkommet
flere lokaliteter av lokal, nasjonal og internasjonal verdi. I tillegg er det i plan-teknisk utvalg i
Bardu kommune gjort vedtak om å regulere områdene Fosseng og Toftaker. Disse forholdene
danner grunnlaget for båndlegging etter plan- og bygningsloven av områder for senere
regulering. Disse er angitt på plankartet angitt som Områder båndlagt for senere regulering,
og må reguleres innen 4 år (6 år). Innenfor disse områdene vil reguleringsformålene primært
være som følger:
Toftaker:

• Øvingsområde med tilhørende anlegg for forsvaret
• Område for vern av biologisk mangfold
• Friluftsområde på land og - i vann
• Kombinerte formål av ovennevnte
• Byggeområder



Fosseng:
• Øvingsområde for forsvaret
• Områder for jord- og skogbruk
• Campingplass
• Kombinerte formål av ovennevnte

Karlstadskogen:
• Øvingsområde med tilhørende anlegg for forsvaret
• Område for vern av biologisk mangfold
• Kombinerte formål (av ovennevnte)

Seterbekken
• Øvingsområde for forsvaret
• Kombinert formål: øvingsområde for forsvaret og område for vern av biologisk

mangfold
Langsvingvatnet

• Øvingsområde med tilhørende anlegg for forsvaret
• Område for vern av biologisk mangfold
• Friluftsområde på land og - i vann
• Kombinerte formål (av ovennevnte)

7   RETNINGSLINJER

7.1 Områder med formål vern av biologisk mangfold og områder med kombinert
      formål vern av biologisk mangfold og øvingsområde for forsvaret.
Inntil det er godkjent reguleringsplaner hvor disse områdene er innlemmet, gjelder følgende
retningslinjer for de enkelte områder angitt med nummer  på temakart vedlegg 1.

1.  Bostadmyran
a) I tiden 1. mai - 31. juli skjermes lokaliteten mot fotfolk, bivuakkering, overflyging og

feltmessige arbeider.
b) Motorferdsel på barmark begrenses mest mulig.

2. Seterbekken
a) I tiden 1- mai - 31. juli skjermes lokaliteten mot fotfolk,  bivuakkering og feltmessige

arbeid
b) Ingen motorferdsel utenfor faste traseer.

3. Trolldalsbekken
a) Lokaliteten skjermes for all militær aktivitet hele året, med unntak for eksisterende

snøskuterløype

4. Øvre Karlstadskogen
a) I tiden 1. mai - 31. juli skjermes lokaliteten mot større avdelinger fotfolk, bivuakkering og

feltmessig arbeid.
b) Ikke skogsdrift
c) Ikke motorferdsel og utenfor faste traseer. Helikoptertrafikk tillates hele året.

5. Randtjønna
a) Under barmarksforhold skjermes lokaliteten mot fotfolk og kjøretøyer i et 25 meter bredt

belte rundt vannet under



6. Eldhusmyran
a) I tiden 1. mai - 31. juli skjermes lokaliteten for fotfolk, bivuakkering og feltmessig arbeid.
b) Ingen motorferdsel på barmark

7. Eldhushaugen
a) I tiden 1. mai - 31. juli skjermes lokaliteten mot fotfolk, bivuakkering og feltmessig

arbeid.
b) Motorferdsel utenfor faste kjøreløyper begrenses til et minimum. Ingen begrensning på

helikoptertrafikk

8.  Gammelolatjønna/Lianloken
a) Full skjerming mot all militær aktivitet hele året
b) Ikke skogsdrift på statsgrunn/militær grunn. Skogsdrift på privat grunn i nært samarbeid

med kommunen.

9. Langsvingvatnet og 10. Mellomvatnet
a) I tiden 1. mai - 31. juli skjermes lokaliteten mot større avdelinger fotfolk og  bivuakkering
b) Ingen terrenginngrep i form av skytestillinger, faste bivuakkanlegg eller fjerning av

vegetasjon
c) Ingen motorferdsel på barmark
d) Ikke skogsdrift

11. Toftakervatnet
a) I tiden 1. mai - 31. juli skjermes lokaliteten for fotfolk, bivuakkering, helikoptertrafikk og

feltmessig arbeid.
b) Lettere kjøretøyer (opp til og med beltevogn/feltvogn) i minst mulig grad utenfor faste

veier og/eller godkjente løyper/traseer. Tyngre kjøretøyer ikke utenfor faste traseer.
c) Ikke skogsdrift

7.2  Verna vassdrag

• Retningslinjene gjelder for Liveltskardelva, Kvernelva, Koppardskardelva og
      Vesleskardelva og et område på inntil 100 meters bredde  langs sidene av disse (avmerket
      på kartet) samt andre deler av nedbørfeltet som det er faglig dokumentert  at har betydning
      for vassdragets verneverdi.
• Det skal ikke gjøres større fjerning av vegetasjonen. Den nærmeste sonen på 15 meter fra

vannlinja skal vegetasjonen så langt mulig ikke røres.
• En skal unngå fysiske inngrep og forurensning som reduserer verdien for landskapsbildet,

naturvern, friluftsliv, vilt, fisk og kulturmiljø

7.3 Vern av kulturminner
A. Samiske kulturminner
• Forsvaret skal innen 2005 besørge  registrering av kulturminner innenfor skytefeltet
• Ved funn av kulturmiljøer eller enkeltstående kulturminner skal kommunen vurdere om

lokaliteten(e) skal reguleres til kulturelt bevaringsområde.



B. Andre kulturminner
Tuftene i Neslia
Tuftene skal være forsvarlig inngjerdet og all trafikk er i samsvar med skytefeltinstruksen
forbudt hele året. Dersom nye tiltak som anlegg, veier, løyper for beltekjøretøyer, skytebaner,
artilleristandplasser osv skal gjennomføres innenfor feltet, må forsvaret forholde seg til
testemmelsene om undersøkelsesplikt mv etter kulturminneloven.

8  BESTEMMELSER

8.1. GENERELLE BESTEMMELSER
Bestemmelse i hht pbl § 20-4, andre ledd - bokstav e.
Innenfor planområdet er oppføring av ny eller vesentlig utvidelse av bestående
fritidsbebyggelse ikke tillatt.

8.2 SÆRSKILT BRUK ELLER VERN AV VASSDRAG (pbl § 20-4, første ledd nr 5)
Bestemmelse i hht pbl § 20-4, andre ledd bokstav f.
I en avstand av 100 meter  fra strandlinja målt i horisontalplanet, til Liveltskardelva,
Kvernelva, Koppardskardelva, Vesleskardelva, Kobbryggelva og Seterelva, er bygge- og
anleggstiltak som nevnt i pbl §§ 81, 82, 84, 85, 86a, 86b og 93, og fradeling til slike formål
ikke tillatt før området inngår i reguleringsplan. Avstanden skal måles horisontalt ved
gjennomsnittlig vannstand.
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Bardu Kommune
Kommunedelpan for Setermoen skytefelt

Områder som er båndlagt eller skal båndlegges (PBL §20-4, 1.ledd nr.4)

N

M816-KOBBRYGGDALEN-M25

Saksbehandling etter PBL
Planoppstart
Vedtak om offentlig ettersyn

Vedtak om ny utarbeidelse av kommunedelplanen
Vedtak om offentlig ettersyn

Vedtak om mekling

2. gangs behandling i Plan- teknisk utvalg

16.12.96

06.06.01
16.10.01

05.02.02

25.06.02
20.08.02

Planen er utarbeidet digitalt på digitalt kartgrunnlag (1:25000)
av Bardu kommune, Avd. Plan- og utvikling.

8.2

Tegnforklaring i henhold til Plan- og bygningsloven (PBL) §20-4.

Linjer og symboler

Særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag (PBL §20-4, 1.ledd nr.5)

For retningslinjer og bestemmelser til planen 
henvises til planheftet " Kommunedelplan for 
Setermoen skyte- og øvingsfelt"  datert 10.10.03



Bardu Kommune
Temakart for Setermoen skytefelt

N

M816-KOBBRYGGDALEN-M25
Planen er utarbeidet digitalt på digitalt kartgrunnlag (1:25000)
av Bardu kommune, Avd. Plan- og utvikling.

Tegnforklaring

For retningslinjer og bestemmelser til planen 
henvises til planheftet " Kommunedelplan for 
Setermoen skyte- og øvingsfelt"  datert 10.10.03
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