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Tall og fakta

• Innbyggere: 3 994

• Tettstedet Setermoen 2 474 innbyggere (62 %)

• Areal: 2 704

• Vernet: 21 % av arealet
o Rohkunnborri

o Ostujeaggi

o Floan

• Grenser til: Kiruna, Narvik, Lavangen, Salangen, 

Sørreisa og Målselv

• Statskog eier 70 % av arealet



• Boligområder (3 områder)

• Spredt boligbygging i LNFR-områder (8 områder)

• Spredt fritidsbebyggelse i LNFR-områder (10 områder)

• Områder for naturbasert reiseliv Altevatnet/Leinavatnet

• Stadfesting av etablert virksomhet (camping, næring og 
idrett) der utvidelse medfører plankrav

• Områder til råstoffutvinning

• Hensynssoner (landbruk, reindrift, naturmangfold, støy 
kulturvern/kulturmiljø)

• Fareområder (hensynssone Skred, hensynssone Flom)

• Bygging av gjeterhytter (landbruk og reindrift)

Kort om planens innhold



1995





Planprosessen

• Planprogram samfunnsdel og arealdel vedtatt 2009, rev. 
2012

• Planstrategi og samfunnsdel vedtatt 2012

• Arealdelen meldt oppstart første gang 2010 og 
«gjenoppstart» 2013.

• Kommunalt forsøk med snøskuterløyper etter PBL i 2014 –
Ny lov/forskrift 2015
o Prioritert, forsinket framdriften i resten av arealdelen

• Vedtak i 2016 - snøskuterløyper hjemlet i revidert lov og 
forskrift for motorferdsel i utmark 
o Planarbeidet intensivert igjen

• Forskriften påklaget og underkjent av FMFI

• Faveo/WSP engasjert konsulent



planprosessen forts.:

Samfunnsdelens – temaområder

1. Videreutvikling av Setermoen tettsted

2. Bosetting og skolestruktur

3. Landbruk

4. Reindrift

5. Kultur og friluftsliv

6. Stein-, grus- og mineralressurser

7. Vassdrag

8. Samfunnssikkerhet og beredskap

9. Folkehelse

10.Natur og miljø



Medvirkning og innspill
I. SAMFUNNSPLANPROSESSEN

• Intervjurunde 50 personer

• Scenarioverksteder 2010/2011

• Temamøte/arbeidsverksted kommunestyret 2011

• Foreløpig høring hos sektormyndigheter til kommunal 
planstrategi – 2011

• Temamøte/arbeidsverksted komm.styret planstrategi 
2011

• Politisk behandling planstrategi 2012

• Temamøte med k.styret, forsvaret, lag og foreninger, 
næringsliv 2012

• Justering av planprogram 2012

• Flere administrative arbeidsmøter med alle sektorer

• Høringer og offentlig ettersyn

• Politisk behandling samfunnsdelen 2012



medvirkning og innspill forts.:

II. AREALDELEN

• Oppstartsmelding 2013, med innspill

• Arbeidsverksted med bred medvirkning januar 2014

• Regionalt planforum mars 2014

• Folkemøte juni 2014

• Folkemøte/arbeidsverksted september 2014

• Møter med norske reindriftsdistrikter 2015

• Svenske samebyer er invitert til alle arbeidsmøter, men 

har ikke møtt (har gitt innspill til skuterløyper)

• Regionalt planforum juni 2015

• Befaring og møter med grunneiere (spredt 

boligbygging) 2015



Kriterier for spredt boligbygging

• Plb § 11-7 nr. 5b, jmf 11-11 nr. 2

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.



Arealregnskap

• 378 daa får endret status fra LNFR (tidl. plan)
o Stadfestelse av eksisterende arealbruk ikke med (videreføres)

o Areal som skal tilbakeføres ikke med 

• 287 daa til boligformål
o 191 daa til boligområder

o 96 daa til spredt boligbebyggelse LNFR (24 tomter/maks 4 daa)

• 61 daa til fritidsbebyggelse

• 30 daa til spredt fritidsbebyggelse LNFR
o 30 tomter maks 1 daa

• Disse arealprioriteringene er moderate – men er 

vesentlige faktorer for videre utvikling av 

lokalsamfunnet Bardu
o Sterkt sentrum og livskraftige bygder – styrke livskvalitet i landbruksområder

o Spredt fritidsbebyggelse – rekreasjon i nærområder



Planens oppbygging

Plandokumentene:

1. Planbeskrivelse

2. Planbestemmelser og 

-retningslinjer

1. Plankart

Konsekvensutredning

----------

Helhetlig ROS
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http://www.bardu.kommune.no/getfile.php/3815217.181.uaupwwpabp/Konsekvensutredning.pdf
http://www.bardu.kommune.no/getfile.php/3815217.181.uaupwwpabp/Konsekvensutredning.pdf
http://www.bardu.kommune.no/getfile.php/3837121.181.cfaqtfdtfs/Bestemmelser_retningslinjer+21.4.2017.pdf
http://www.bardu.kommune.no/getfile.php/3837121.181.cfaqtfdtfs/Bestemmelser_retningslinjer+21.4.2017.pdf

