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Ny behandling av detaljreguleringsplan for gnr/bnr 110/1, Nord-Lenangen 

Henvisning til lovverk: 

 

Plan- og bygningsloven 

 

Vedlegg 

1 Merknadsbehandling 21.09.2016, sak 142/16 

2 sluttbehandling kst 22.11.16 

3 plankart 

4 bestemmelser 

5 planbeskrivelse 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 14.06.2017  

 

Behandling: 

Forslag fra Fred Skogeng: 

Opptar vedtaket i kommunestyret i møte 22.11.16 sak 115/16: 

«Lyngen kommunestyre godkjenner ikke planforslaget med tilhørende planbeskrivelse og 

bestemmelser. 

Saken sees på ved rullering av arealplanen 2017.» 

 

Det ble votert over forslaget fra Fred Skogeng og formannskapets innstilling til vedtak. Vedtatt 

med 9 stemmer. 8 stemte for forslaget fra Fred Skogeng. 

Vedtak: 

Planforslaget datert 06.10.16 med tilhørende planbeskrivelse datert 07.10.16 og bestemmelser 

datert 13.10.16 vedtas i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12. 

 

 



 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 30.05.2017  

 

Behandling: 

Forslag fra Dan-Håvard Johnsen: 

Opptar rådmannens innstilling til møte i Lyngen kommunestyre 22.11.16: 

«Planforslaget datert 06.10.16 med tilhørende planbeskrivelse datert 07.10.16 og bestemmelser 

datert 13.10.16 vedtas i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12» 

 

Det ble votert over forslaget fra Dan-Håvard Johnsen. 

 

VEDTAK: 

Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra Dan-Håvard Johnsen. Enst 

 

Vedtak: 

Planforslaget datert 06.10.16 med tilhørende planbeskrivelse datert 07.10.16 og bestemmelser 

datert 13.10.16 vedtas i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12. 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

 

Reguleringsplan for eiendommen gnr/bnr 110/1 ble merknadsbehandlet i formannskapsmøte den 

21.09.2016, sak 142/16. Planforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Reguleringsplanen ble sluttbehandlet i kommunestyret den 22.11.2016, sak 115/16. Følgende 

vedtak ble gjort: 

 

Lyngen kommunestyre godkjenner ikke planforslaget med tilhørende planbeskrivelse og 

bestemmelser. 

Saken sees på ved rullering av arealplanen 2017. 

 

På oppfordring fra ordfører blir nå planen tatt opp til ny behandling. Planforslaget er ikke endret 

siden forrige behandling. Rådmannen forholder seg til vedtak fattet i kommunestyret den 

22.11.2016, sak 115/16, saken blir derfor meldt opp på ny uten innstilling. 


