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Formål med planen:
Reguleringsplanen skal legge til rette for Forsvarets langsiktige behov på en slik måte at lokale
flerbruksinteresser og berørte sektorinteresser også er ivaretatt.

1. GENERELLE BESTEMMELSER FOR HELE PLANOMRÅDET:
1.1

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for området begrenset av reguleringsgrensen på
plankartet. I tillegg gjelder retningsgivende beskrivelse av samme dato som
bestemmelsene.

1.2

I medhold av plan‐ og bygningslovens § 12‐5 nr. 2 og 4 er området avsatt til følgende
formål:

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
1. Samferdselsanlegg
Forsvaret
1. Øvingsområde uten anlegg (F1)
2. Øvingsområde med tilhørende anlegg/ kjøreløyper (tyngre kjøretøy) (F2)
3. Øvingsområde med anlegg for skarpskyting og målområder (F3)
1.3

I medhold av plan‐ og bygningslovens § 12‐6 er det avsatt følgende hensynssoner:

Hensynssoner jfr pbl § 12‐6 og 11‐8 a, c og d
1. Sikringssone langs vassdrag (H 190 1‐5)
2. Faresone målområde (H 360 1‐8)
3. Faresone nedslagsfelt (H 380 1)
4. Faresone høyspentlinje (H 370 1‐2)
5. Båndlegging etter lov om kulturminner (H 730 1‐3)
6. Bevaring av kulturmiljø(H 570 1)

2. BESTEMMELSER FOR DE ENKELTE FORMÅL

2.1

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNSIK INFRASTRUKTUR

2.1.1 Samferdselsanlegg (S1‐S4)

2.1.2 Område S1
a.

Område S1 er avsatt til samferdselsanlegg, og omfatter kjørevei og vegareal for
gang‐ og sykkelvei langs Fv847 samt areal til ny rundkjøring eller kryss ved teknisk
verksted.

b.

Gangveien skal legges på østsiden av fylkesveien fra Saras vei (gammel vei til TMS)
fram til regulert rundkjøring/ kryss, hvor den skal krysse veien. Videre mot
Hundtorp skal den gå på vestsiden av vei.

c.

Fra senterlinje eksisterende vei er det avsatt 15 m veiformål på den siden det skal
etableres framtidig gang‐ og sykkelvei med rabatt. På den andre siden er det avsatt
6m fra senterlinje vei, slik at uønskede avkjøringer kan fjernes jfr. punkt. d.

d.

Adkomster som er vist med pil på plankartet skal opprettholdes. Øvrige
eksisterende adkomster, på begge sider av veien, skal fjernes.

e.

Rekkefølgekrav innen S1:
•

•
•
•

For adkomster merket med pil langs Fv 847 gjelder at disse skal være anlagt med
fast dekke minimum 30 m fra fylkesveien når gang‐ og sykkelvei tas i bruk. Det er
et vilkår at dette også skal gjennomføres på østsiden av fylkesveien, inn i
Setermoen leir.
Ved etablering av gang‐ og sykkelvei skal eksisterende adkomst til forsvarsbygg sitt
administrasjonsbygg fjernes. Bygget skal få ny adkomst fra adkomstvei i øst.
Teknisk verksted skal få adkomst fra ny vei i sørøst når nytt kryss/ rundkjøring
etableres i tråd med planen.
Fjerning av adkomster skal gjennomføres samtidig som g/s vei etableres.

2.1.3 Områder S2, S3, S4
a.
b.

c.

Områdene S2, S3 og S4 er avsatt til samferdselsanlegg og omfatter kjørevei (E6)
samt tilstøtende areal innenfor denne eiendommen (inkludert skjæring og fylling).
På østsiden av E6 er det vist med pil på plankartet der adkomster skal
opprettholdes. Adkomstene som skal opprettholdes er eksisterende
markadkomster til privat grunn. Øvrige eksisterende adkomster på østsiden av E6
innen planområdet skal fjernes.
På vestsiden av E6 tar ikke planen stilling til atkomstsituasjonen.

d.

Rekkefølgekrav innen S2 og S3:
•

2.2

Fjerning av adkomster innen S2 og S3 som ikke er godkjent i denne planen skal
gjennomføres før det tillates etablert nye veier innenfor skytefeltet.

FORSVARET (F1‐F3)

2.2.1 Fellesbestemmelser for områdene F1‐F3:
a.

Alle søknadspliktige tiltak skal følge ordinær behandling etter pbl.

b.

Tekniske master og nødvendige tekniske installasjoner kan tillates i nødvendig
høyde. Master skal markeres med lys.

c.

Det kan tillates etablert bygning på inntil 15 m2 i tilknytning til tekniske
installasjoner og/ eller driftsbygning for landbruk.

d.

For formålene F2‐F3 gjelder at man ved søknad om etablering av bebyggelse og
anlegg, inkludert faste krysningspunkter ved vassdrag (utenfor vernesonen), skal
dokumentere at det er tilfredsstillende grunnforhold og at det er tatt hensyn til
fare for ras, flom og erosjon.

e.

Det kan tillates etablert branndammer, branngater og annen infrastruktur for
brann‐ og ulykkesberedskap.

f.

Dersom det i forbindelse med tiltak oppdages automatisk fredede kulturminner,
skal arbeidet straks stanses og melding sendes kulturminnemyndighetene ved
Sametinget og Troms fylkeskommune, jf. kulturminneloven, § § 3 og 8.

g.

Bestemmelser til vassdrag:
•

Generelle bestemmelser for alle de 4 vassdragene (Kobbryggelva, Liveltskardelva,
Kvernelva, Vesleskardbekken) som er avsatt med vernesone i kommunedelplan for
Setermoen skyte‐ og øvingsfelt:
o Innenfor planområdet, også innenfor verneområder ‐ og soner, kan det
bygges ut småkraftverk med tilhørende installasjoner (inntaksdam,
rørgate, kraftstasjon og kraftlinje/jordkabel).
o Det tillates ikke tiltak og bruk som bidrar til økt erosjon i en sone på
100m fra de 4 aktuelle elvene. Det kan tillates plastring av elvebredden
for å hindre erosjon.

•

Vassdrag som ikke inngår i nasjonal verneplan (Kobbryggelva):
o For dette vassdraget gjelder bare de generelle bestemmelser ovenfor.
Det er ikke avsatt hensynssone for vern i reguleringsplanen for øvre del
av Kobbryggelva, ettersom vern er i strid med Forsvarets eksisterende og
planlagte bruk av området (skytebaner, nedslagsfelt). Dette gjelder også
for den nedre delen av Kobbryggelva hvor E6 (formål S4) danner en
naturlig avgrensing av vernesonen langs elva.
o For nedre del av Kobbryggelva er det avsatt hensynssone på 100 m. Her
gjelder de samme bestemmelser som for øvrige vernesoner, med unntak
av at det her tillates hogst siden dette ikke inngår i nasjonal verneplan.

•

Vassdrag som inngår i nasjonal verneplan (Salangselva med tilhørende vassdrag,
verneplan I (jfr. St.prp. nr. 4, 1972‐73) og Sørdalselva med tilhørende vassdrag,
verneplan IV (jfr. St.prp. nr. 118, 1991‐92):
o Vassdragene tillates ikke utbygd. Dette gjelder uavhengig av vernesoner
avsatt i denne plan. NVE kan allikevel tillate mini‐ og mikrokraftverk
dersom det dokumenteres at verneverdiene ikke blir dårligere, og at
vassdraget også etter utbygging har en variert og romslig vannføring, jfr.
NVEs retningslinjer.
o Ihht til RPR for vassdrag som inngår i nasjonal verneplan er vassdragene
delt inn i følgende 3 forvaltningsklasser i denne reguleringsplanen:
Forvaltningsklasse 1:
Områder hvor det ikke er avsatt hensynssone pga konflikt med dagens
bruk (nedslagsfelt og standplasser). Denne delen av vassdraget inngår i
F3a. Vassdraget er sikret mot utbygging og tiltak som kan skape erosjon,
jfr kulepunkter ovenfor.
Forvaltningsklasse 2:
Denne klassen omfatter Liveltskardelva, hvor det er delvis konflikt
mellom vernesone og dagens bruk. Her er det avsatt 30m hensynssone
på begge sider av elva, med krav til vern og mulighet for etablering av 2
nye krysningspunkter, jfr. bestemmelsenes punkt 2.3.1. For øvrig tillates
ikke utbygging, jfr kulepunkter ovenfor.
Forvaltningsklasse 3:
Denne klassen omfatter deler av vernet vassdrag hvor det ikke er konflikt
med dagens bruk. Her er det avsatt hensyns‐sone på 100m på hver side
av vassdrag, jfr. bestemmelsenes punkt 2.3.1 a)‐e). For øvrig tillates ikke
utbygging, jfr kulepunkter ovenfor.

2.2.2 Øvingsområde uten anlegg (F1a‐b)
a.

Områdene F1a‐F1b er avsatt til øvingsområder for forsvaret uten anlegg.

b.

Områdene skal benyttes til lettere øvelser:
•
•
•

c.

Manøvrering med lette kjøretøy kan tillates (dvs. t.o.m. beltevogn).
Vedlikehold av eksisterende veier kan tillates. Etablering av ny vei tillates ikke.
Etablering av bygg og anlegg tillates ikke, med unntak jfr. punkt 2.2.1.
Bestemmelsesområde(BO6_7).
Før iverksetting av nye tiltak, skal det foretas arkeologisk undersøkelse av følgende
lokalitet:

• BO6_7 ‐ ID 149471. 1 árran/reindriftssamisk teltboplass i Kvernskaret.
Det skal tas kontakt med Sametinget i god tid før tiltaket gjennomføres, slik at
omfanget av den arkeologiske undersøkelsen kan fastsettes. Undersøkelsen
bekostes av tiltakshaver, jf. kulturminnelovens § 10.

2.2.3 Øvingsområde med tilhørende anlegg/ kjøreløyper (tyngre kjøretøy) (F2a‐d)
a.

Områdene F2a‐d er avsatt til øvingsområde for forsvaret med tilhørende anlegg/
kjøreløyper for bruk av tyngre kjøretøy, til og med stridsvogn.

b.

Områdene kan benyttes til øvelser med tyngre kjøretøy:
• Det kan tillates etablering av nye, samt vedlikehold av eksisterende, veier.
• Det kan tillates etablering av markforsterkning.
• Det kan tillates etablert varmebuer, tekniske bygninger og observasjonsposter
innen F2 a‐d. Hver enkelt bygning/ installasjon kan ha et areal på inntil 100 m2
BRA. Eksisterende buer kan vedlikeholdes og gjenoppbygges.

c.

Bestemmelsesområde(BO6_4, 5, 6 og 8).
Før iverksetting av nye tiltak, skal det foretas arkeologisk undersøkelse av følgende
lokaliteter og deres omgivelser omgivelser i planområdet:
•
•
•
•

BO6_4 ‐ ID 112237. 1 árran/reindriftssamisk teltboplass i Liveltskaret.
BO6_5 ‐ ID 112238. 1 árran/reindriftssamisk teltboplass i Liveltskaret.
BO6_6 ‐ ID 112235. 1 árran/reindriftssamisk teltboplass i Liveltskaret.
BO6_8 ‐ ID 158163. 1 árran/reindriftssamisk teltboplass i Kobbryggdalen.
Det skal tas kontakt med Sametinget i god tid før tiltaket gjennomføres, slik at
omfanget av den arkeologiske undersøkelsen kan fastsettes. Undersøkelsen
bekostes av tiltakshaver, jf. kulturminnelovens § 10.

2.2.4 Øvingsområde med anlegg for skarpskyting og målområder (F3a‐d)
a.

Områdene F3a‐d er avsatt til øvingsområde for forsvaret med anlegg for
skarpskyting og målområder.

b.

Områdene kan benyttes til tunge øvelser:
• Det kan tillates etablering av nye samt vedlikehold av eksisterende veier.
• Det kan tillates etablering av nye samt vedlikehold av eksisterende skytebaner og
øvrige anlegg.
• Nye driftsbygninger kan oppføres. Skyteledertårn kan tillates med inntil 25 m
høyde.
• Markforsterkning kan tillates etablert.
• Faste krysningspunkter skal omsøkes etter pbl § 20‐1. Det stilles samme krav til slik
søknad som angitt i kulepunkter under 2.3.1 g)

c.

Bestemmelsesområde(BO6_1, 2 og 3).
Før iverksetting av nye tiltak, skal det foretas arkeologisk undersøkelse av følgende
lokaliteter og deres omgivelser omgivelser i planområdet:
• BO6_1 ‐ ID 112234. 1 árran/reindriftssamisk teltboplass i Liveltskaret.
• BO6_2 ‐ ID 112240. 1 árran/reindriftssamisk teltboplass i Liveltskaret.
• BO6_3 ‐ ID 151125. 1 árran og 1 gieddi i Liveltskaret.
Det skal tas kontakt med Sametinget i god tid før tiltaket gjennomføres, slik at
omfanget av den arkeologiske undersøkelsen kan fastsettes. Undersøkelsen
bekostes av tiltakshaver, jf. kulturminnelovens § 10.

2.3 HENSYNSSONER
Det er i planen lagt opp til følgende hensynssoner ihht pbl § 12‐6 jfr. 11‐8 a), c) og d):
2.3.1 Sikringssone langs vassdrag (H190 1‐5):
Med hjemmel i pbl § 12‐6 jfr. § 11‐11 nr. 5 og § 11‐8 c) gjelder følgende bestemmelser for
hensynssone:
a.

Hensynssone er avsatt med 100 m bredde på hver side av vassdragene. Unntak er
øvre del av Liveltskardelva (H190‐2), hvor hensynssonen er 30m på hver side av
vassdraget.

b.

Hensikten med hensynssonen er å bevare naturmiljøet i og langs vassdrag samt
forebygge erosjon.

c.

Eksisterende vegetasjon (kantsonen) og elvebredder skal bevares. Dette gjelder

ikke for siktsoner som må ryddes og nødvendige kryssinger av vassdragene, jfr.
punkt f).
d.

Fysiske inngrep er ikke tillatt (inkl. drenering, igjenfylling, etc.). Hogst tillates ihht
skogbruksloven.
Unntak:
• Dette gjelder ikke i forbindelse med etablering av evt tiltak for brannberedskap
(jfr. § 2.1 d).

e.

Militær øvingsvirksomhet kan bare tillates til fots samt bruk av lette kjøretøyer på
snødekt/ frossen mark. Etablering av målområder og målarrangementer tillates
ikke. Bivuakkering kan tillates.

f.

Det kan tillates gjenoppbygging og vedlikehold av eksisterende vadested ved
Liveltskardelva.

g.

Det kan tillates etablert inntil 2 nye krysningspunkter innenfor vernesonen for
Liveltskardelva. Krysningspunkter skal utformes med sikte på å forebygge erosjon.
Faste krysningspunkter skal omsøkes etter pbl § 20‐1. Følgende forhold skal
dokumenteres i søknad:
• Krysningspunkt skal dimensjoneres etter 200‐års flom
• Krysningspunkt skal utformes som vadested eller bro i tråd med prinsipper i
retningsgivende illustrasjon under. Bro skal fortrinnsvis utformes som bjelkebro,
alternativt som stålhvelv.
• Dokumentasjon på at tiltaket ikke vil medføre erosjonsskader.
• Dokumentasjon på at det gjøres minst mulig inngrep i naturmiljøet.

Retningsgivende illustrasjon

2.3.2 Faresoner målområde (H360 1‐8)
Sonene omfatter målområde hvor nedslag fra skyting er prioritert aktivitet. Når
forsvaret har skyteøvelser må annen virksomhet vike. Hensynssonene er hjemlet i pbl
§ 12‐6 jfr. § 11‐8a).

2.3.3 Faresone nedslagsfelt (H 380 1)
Sonen omfatter hele området som er avsatt til nedslagsfelt i forbindelse med skyting. Sonen
avsettes med hjemmel i pbl § 12‐6 jfr. § 11‐8a). Innen området er skyting og nedslag fra
denne virksomheten prioritert aktivitet. Nedslagsfeltet skal være fysisk avmerket i terrenget.
Når forsvaret har skyteøvelser må annen virksomhet vike.
2.3.4 Faresone høyspent (H 370 1‐2)
I restriksjonsområde for kraftlinjer tillates ikke etablert faste innretninger eller virksomhet
som kan være til ulempe for ledningsnettet. Sonen er hjemlet i pbl § 12‐6 jfr. § 11‐8 a).

2.3.5 Båndlegging etter lov om kulturminner (H730 1‐3)
a.

Hensynssoner H730 1‐2 er avsatt rundt automatisk fredete kulturminner på
Lifjellaksla, med hjemmel i pbl § 12‐6 jfr 11‐8 d).
- H730‐1: ID 158265
Automatisk fredet samisk matgjemme. Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som kan
skade, ødelegge eller utilbørlig skjemme kulturminnet, med mindre det er gitt tillatelse til
dette av kulturminnemyndighetene.

- H730‐2: ID 158238(Lifjellkjerringa):
Automatisk fredet samisk offerstein. Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som kan skade,
ødelegge eller utilbørlig skjemme kulturminnet, med mindre det er gitt tillatelse til dette

av kulturminnemyndighetene. Nye tiltak i området F2 a som kan virke skjemmende i
forhold til utsikten fra Lifjellkjerringa skal sendes på høring til Sametinget.

b.

Hensynssone H730‐3 er avsatt rundt den åpne delen av Neslia kvartsbrudd, som
båndlegges pga verdi som moderne industriforetak med hjemmel i pbl § 12 ‐6 jfr
11‐8 a).
‐ Det er ikke tillatt med videre uttak av kvarts og andre tiltak som vil virke inn på
kulturminnet.

2.3.6 Bevaring av kulturmiljø(H 570 1)
I hensynssonen er det av hensyn til de automatisk fredede kulturminnene ID 158238 (Lifjellkjerringa)
og ID 158265 (matgjemme) ikke tillatt med noen terrenginngrep, bortsett fra motorisert ferdsel i egen
trasé. Etablering av bygg og anlegg er ikke tillatt, uten unntak etter fellesbestemmelsenes pkt. 2.2.1.
Heller ikke bivuakkering. Motorisert ferdsel er tillatt på snødekt og frossen mark i trasé som må merkes
i samarbeid med Sametinget. Sonen er hjemlet i pbl § 12‐6 jfr. § 11‐8 c).

