
Lyngen kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Lyngen klima- og miljøutvalg
Møtested: Møterommet på Rådhuset, 1 etg, Lyngseidet
Dato: 14.11.2016
Tidspunkt: 09:00 – 12:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Arild Sørsand Medlem LTL
Mikal Nerberg Leder MDG
Hege Anita Sørensen Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Gry Hege Kviteberg

Merknader

Innkalling og saksliste godkjent.
Gry Hege Kviteberg som varamedlem var innkalt og møtte.
Ordfører Dan-Håvard Johnsen var tilstede en periode og utvalget diskuterte da «Grønt Skifte» 
for Lyngensamfunnet.

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Inger-Helene B. Isaksen Utvalgssekretær
Elisabeth Torstad Skogmester
Kåre Fjellstad Leder teknisk sektor
Bjørn Eikeland Rådgiver/planlegger



Lyngseidet 14.11.16

Mikal Nerberg
Leder Inger-Helene B. Isaksen

Utvalgssekretær 



Møteplan
VEDTAK:
Det er ønskelig med møte i utvalget ca 1 gang pr mnd og før møtene i kommunestyret.
Når arbeids- og ansvarsoppgavene er avklart, må det gis opplæring til medlemmene i utvalget. 
Arbeidet med klima- og energiplanen vil være en prioritert arbeidsoppgave for utvalget. Enst

Gjennomgang av sakene til kommunestyret 22.11.16
Utvalgssekretæren gikk gjennom sakene som skal til behandling i kommunestyre 22.11.16.
Se kommentarene vedr sak om snøskuterløypene. Utvalget diskuterte avtaleutkastet jfr K-sak 
117/16.

Informasjon om arbeidet med revidering av arbeids- og delegasjonsreglementet, antall 
medlemmer i Klima- og miljøutvalget – utviding
Leder av teknisk sektor Kåre Fjellstad og skogmester Elisabeth Torstad orienterte om arbeidet 
med K-sak 106/16: «Klima- og miljøutvalget - mandat». Det er behov for å få nødvendige 
avklaringer mht ansvars- og arbeidsoppgaver formannskapet/klima- og miljøutvalget. Dette har 
vært drøftet i formannskapet der også leder Mikal Nerberg var tilstede.
Formannskapet skal drøfte satsingsområdet «miljø» i møte 06.12.16 og det har vært ønskelig å 
ha med ett forslag til arbeids- og ansvarsområde til dette møtet.

VEDTAK:
Klima- og miljøutvalget ber arbeidsgruppen utarbeidet ett forslag til delegasjonsreglement.
Utvalget bør bestå av 5 medlemmer med vararepresentanter. Enst

Innspill til formannskapsmøtet 6.12.16 – målsetting «miljø» i samfunnsdelen
Ordfører Dan-Håvard Johnsen var tilstede og utvalget diskuterte da «Grønt Skifte» for 
Lyngensamfunnet.

Klima- og miljøutvalget ber om at Lyngen kommune deltar på møte i januar om 
«Klimapartnere» i regi av Troms fylkeskommune. 

Informasjon om kloakksaken
Leder for teknisk sektor Kåre Fjellstad orienterte om «Kloakksituasjonen på Lyngseidet». Det er 
i forslaget til budsjett 2017 avsatt midler til å få utredet denne saken.  

VEDTAK:
Klima- og miljøutvalget tar saken til orientering. Enst

Informasjon om biogassanlegg
Leder Mikal Nerberg orienterte om at noen bønder har konkrete planer for etablering av 
biogassanlegg. 

VEDTAK:
Klima- og miljøutvalget tar saken til orientering. Enst



Utviding av snøskuterløypene i kommunen
Skogmester Elisabeth Torstad orienterte om lovens bestemmelser og det pågående arbeidet med 
utvidelse av løypenettet og næringsløyper.

VEDTAK:
Klima- og miljøutvalget påpeker viktigheten av konsekvensvurdering både av offentlige og 
private løyper. Videre ber utvalget om at en får en samlet behandling av disse sakene. Enst 

Klima- og Energiplan
VEDTAK:
Klima – og miljøutvalget ber rådmannen snarest avklare tidsperspektivet på utarbeidelse av 
denne planen. Videre bør det undersøkelses interesse for interkommunalt samarbeid. 
Revidering/utarbeiding av ny plan er en stor jobb!
Plandokument med tilhørende dokumenter sendes medlemmene/varamedlem av utvalget.

Dispensasjon fra kystsoneplan – ny havbrukslokalitet ved Ullsnes, Ullsfjorden
Rådgiver/planlegger Bjørn Eikeland orienterte om utviklingen i denne saken. Klagesaken er 
trukket og det er innkommet en ny søknad med nye aktører og innhold. Denne saken er sendt ut 
på høring før den skal behandles.

VEDTAK:
Klima- og miljøutvalget ber om at utvalget får saken til behandling før den legges fram for 
formannskap/kommunestyre. Enst

Innspillskanal for befolkningen
VEDTAK:
Klima- og miljøutvalget ber rådmannen utrede hvordan en kan organisere en «innspillkanal» for 
befolkningen innenfor området klima- og miljø. Enst

EPC (energy performance contracting)
Leder Mikal Nerberg orienterte om EPC som er ett verktøy som kommunene kan ta i bruk mht 
kommunale bygg.


