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Medlemmene innkalles med dette til møtet.  
 
Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om 
dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt 
innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på 
vår hjemmeside www.lyngen.kommune.no under politikk/sakspapirer. 
 
De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til 
alminnelig ettersyn på Servicekontoret, kommunehuset. 
 
De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker 
som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne 
innkallingen) ved henvendelse til Servicekontoret. 
 
 
 

Lyngen kommune, den 04.10.2017 

 
 
 
Dan-Håvard Johnsen  
Ordfører  
 Inger-Helene B. Isaksen 
 utvalgssekretær 

 
 
 
VEDLEGG: 
Saksutredningene  
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http://www.lyngen.komune.no/


 

 
Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 
 1. og 2. vararepresentant for hver liste 
 Rådmannen  
 Økonomisjefen  
 Næringssjefen 
 Sektorleder teknisk drift  
 Oppvekstsjefen  
 Helse- og omsorgssjefen  
  
 
Sendes på e-mail til:  

Kontrollutvalget (epost) 
Råd for folkehelse v/Harald Haugen (Ikke saker unntatt offentlighet). 

 Fagforbundet htv, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) 
 Utdanningsforbundet htv, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) 
  
Pressen - legges ut på internett:  
 Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) 
 Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) 
 NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) 
 Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) 
 
Kopi av innkallingen uten vedlegg: 
 KomRev Nord (epost) (kun kommunestyre og formannskapet) 
 Kommunekassereren 
               
NB ! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir 

innkalt særskilt.  Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, § 4).
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                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 114/17 Delegerte saker   
DS 126/17 69/62 - Tillatelse til tiltak utvidelse av enebolig - 

Sara Hamnvik (innvilget) 
 2017/646 

DS 127/17 Svar på  søknad om deling av grunneiendom - 
107/2 - Irene Abrahamsen og Arne Trengereid 
(innvilget) 

 2017/531 

DS 128/17 84/1 fnr. 20 - søknad om deling av grunneiendom 
- Oddlaug Lanes (innvilget) 

 2017/608 

DS 129/17 Ferdigattest for tiltak på eiendommen gnr 84 bnr 
142 – Ing Arnt larsen A/S (innvilget) 

 2016/251 

DS 130/17 74/67 : Tillatelse til tiltak - oppføring av 
g\bolighus og garasje - Vang / Dreyer – Bygginor 
(innvilget) 

 2017/687 

DS 131/17 81/6 - Søknad om deling av driftsenhet – Asgeir 
Larsen (innvilget) 

 2017/725 

DS 132/17 90/18:  Igangsettingstillatelse - kulvert under 
fv.91 Tyttebærvika – Asplan Viak A/S (innvilget) 

 2017/572 

DS 133/17 Søknad om skjenkebevilling for en enkel 
anledning 30.09.17 - Lenangsøyra IL (innvilget) 

 2017/751 

PS 115/17 Regionalt samarbeid i Nord-Troms  2017/801 
PS 116/17 Innføring av forskrift for utvidet konsesjonsplikt i 

Lyngen for "Lys i husan" 
 2016/450 

PS 117/17 Regnskapsrapportering 2017-2  2017/308 
PS 118/17 Årsregnskap og årsberetning 2016 - Halti 

Kvenkultursenter 
 2017/16 

PS 119/17 Gjennomføring og finansiering av nytt dekke, lys 
og varme i Lyngenhallen 

 2017/577 

PS 120/17 Gjennomføring av utredning- eventuell 
overføring av kommunal boligmasse 

 2016/1119 

PS 121/17 Merknadsbehandling - lokalisering av 
helikopterlandingsplass på Lyngseidet 

 2017/272 

PS 122/17 2. gangs behandling - Områdereguleringsplan for 
Koppangen 

 2015/899 

PS 123/17 Oppføring av redskapsbu/naust på eiendom 120/6 
- søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel 2014-2026, bebyggelse i LNFR område, 
samt Pbl §1-8 tiltak i strandssonen. 

 2017/558 

PS 124/17 Behandling før offentlig ettersyn: 
Kommunedelplan for idrettsanlegg, fysisk 

 2017/212 
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aktivitet, kulturhus, friluftsliv og kulturminner 
2017-2024 i Lyngen kommune 

PS 125/17 67/4 - søknad om konsesjon - Odd Steinar 
Høyvik og Gunhild Helene Stenberg 

 2017/806 

PS 126/17 113/3 - søknad om konsesjon på erverv av fast 
eiendom - Guttorm Lindquist 

 2017/756 
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PS 114/17 Delegerte saker

DS 126/17 69/62 - Tillatelse til tiltak utvidelse av enebolig - Sara Hamnvik

DS 127/17 Svar på  søknad om deling av grunneiendom - 107/2 - Irene 
Abrahamsen og Arne Trengereid

DS 128/17 84/1 fnr. 20 - søknad om deling av grunneiendom - Oddlaug 
Lanes

DS 129/17 Ferdigattest for tiltak på eiendommen gnr 84 bnr 142

DS 130/17 74/67 : Tillatelse til tiltak - oppføring av g\bolighus og garasje 
- Vang / Dreyer

DS 131/17 81/6 - Søknad om deling av driftsenhet

DS 132/17 90/18:  Igangsettingstillatelse - kulvert under fv.91 
Tyttebærvika.

DS 133/17 Søknad om skjenkebevilling for en enkel anledning 30.09.17 - 
Lenangsøyra IL



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2017/801 -2 

Arkiv: 026 

Saksbehandler:  Dan Håvard Johnsen 

 Dato:                 04.10.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
115/17 Lyngen formannskap 11.10.2017 
49/17 Lyngen kommunestyre 12.10.2017 

 

Regionalt samarbeid i Nord-Troms 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 Regionalt samarbeid i Nord-Troms regionråd (PowerPoint) 
2 Diskusjonsnotat - regionalt samarbeid i Nord-Troms 
3 Forslag til samarbeidsavtale Nord-Troms Regionråd 
4 Selskapsavtale Nord-Troms Regionråd DA 
5 Fordeling ressursøkning 0,5 stilling fra 2018 

 
Tidligere behandling av saken 

1. 22.09.16 Vedtak i styret i Nord-Troms Regionråd 
2. Diskusjonsnotat – regionalt samarbeid i Nord-Troms 
3. 25.04.17 Behandling i Rådsforsamlingen (representantskapet + styret) 
4. 19.05.17 Orienteringssak til kommunestyrene i Nord Troms: Regionalt samarbeid Nord-

Troms 
5. 05.09.17 Vedtak i styret i Nord-Troms Regionråd 

 

 

Ordførers innstilling 
1. Lyngen kommunestyre godkjenner Samarbeidsavtale for Nord-Troms Regionråd med 

virkning fra 1.1.2018.  
Samarbeidet gjennom Nord-Troms Regionråd organiseres etter §27 i Kommuneloven, 
som eget rettssubjekt. Dette medfører endring i «§3 Organisering» i gjeldende 
Selskapsavtale for Nord-Troms Regionråd. Dagens representantskap (3 oppnevnte 
kommunestyre-medlemmer) erstattes av: «formannskapene i eierkommunene utgjør 
representantskapet, med 5 stemmeberettigede pr kommune». Styret i regionrådet 
(ordførerne) endrer benevnelse til Regionråd. 

  

6



2 Samarbeidsavtalen legges til grunn for utarbeiding av vedtekter for Nord-Troms 
Regionråd. Vedtektene legges fram for kommunestyret til behandling i 2018. 

 
3  Omorganiseringen legger til grunn at det regionale rådmannsutvalget tilføres en 

administrativ ressurs for oppfølging av de interkommunale tiltakene /prosjektene og 
sekretærtjenester for RU. Lyngen kommune setter av sin andel til finansiering av ressurs 
til rådmannsutvalget tilsvarende 0,5 stilling.  

 
 

Saksopplysninger 

Bakgrunn 

I møte den 22.09.16 drøftet regionrådet samarbeidet i Nord-Troms og gjorde vedtak om å utrede 
framtidig organisering. Rådmannsutvalget (RU) ble bedt om å foreta en totalgjennomgang av 
alle interkommunale samarbeidsområder, med forslag til endringer/forbedringer og eventuelt 
nye samarbeidsområder. I møte den 10. november godkjente regionrådet en prosessplan i 4 faser 
for arbeidet fram til rådsforsamling 25.04.17. 

Arbeidet har to dimensjoner; en politisk og en administrativ. Kartlegging og bearbeiding av 
innsamlet materiale er gjennomført parallelt for begge dimensjoner.  Interkommunale 
tjenestetilbud og felles tjenesteutvikling er fulgt opp av RU. Regional samhandling på politisk 
nivå og organisering av regionrådet er fulgt opp av regionrådets styre (ordførerne i de 6 
kommunene). 

 

Administrativ dimensjon  
RU startet sitt arbeid i møte 17.11.16 med en gjennomgang av alle samarbeidstiltakene. 
Pr dato har man 20 samarbeid i Nord-Troms (tjenesteproduksjon/fagnettverk/kjøp av felles 
tjenester), utenom regionrådet. I tillegg kommer samarbeidsprosjekter. Det er utarbeidet en 
status for samarbeidet (eget dokument).  
 
Fokus er satt på mangfoldet i typer av interkommunale samarbeid og utfordringene med å følge 
disse opp på en god måte. Struktur for å styre porteføljen er satt på agendaen. RU som 
samarbeidsorgan er også drøftet og forankret i vedtektene. Arbeidet er fulgt opp i RU-møtene. 
 
I møte den 04.09.17 godkjente RU vedtekter for rådmannsutvalget. Disse er oversendt styret i 
regionrådet for godkjenning.   
I tillegg arbeides det med to andre styringsdokumenter for rådmannsutvalget: 

 Prosedyrer for porteføljestyring av samarbeidsprosjekter og tiltak (nytt) 
 Strategi og handlingsplan for rådmannsutvalget 2016 – 19 (revidering)  

 

Politisk dimensjon 
Regionrådet startet sitt arbeid med møte 22.09.16 og har hatt saken på agendaen i alle møter 
siden. 
Drøftingene i regionrådets styre signaliserer ønske om et sterkere politisk fokus (færre saker av 
administrativ karakter).  Man ønsker i større grad å bruke regionrådet som arena for å utvikle 
politikk på valgte områder, for eksempel der det er viktig å ha en felles holdning utad og stå 
sterkere.  
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Fokus på strategisk politisk lederskap – tid og forutsetninger for samskapt politikkutvikling: 
 
- Definere utfordringer som kaller på kollektiv handling 
- Utvikle nye problemløsningsstrategier 
- Mobilisere støtte til gjennomførelse 
 
Regionrådet har drøftet hvilke arbeidsformer som styrker et regionalt politisk lederskap, samt 
hvordan man kan komme i posisjon og være i forkant i sentrale politiske prosesser for å vinne 
fram.  
 
Oppsummert: 
- Muligheter for å definere og være i forkant av viktige regionale politikkområder 
- Forbedre problemforståelsen (kunnskap om hva som skjer og hvordan det påvirker regionen) 
- Øke iderikdommen og gjensidig læring (tid og rom for å drøfte/hente inn/reise ut) 
- Definere politikkområder som det er viktig å ha et felles regionalt ståsted i forhold til 
- Strategisk bruke andre aktører som bygger opp under  
- Redefinering av daglig leders rolle til en strategisk overvåker og tilrettelegger slik at man 

kan være i forkant på de valgte politikkområdene (hva skjer; meldinger, saker som kommer 
opp sentralt med betydning for regionen etc.) 

 

Videre har man diskutert hvordan man forankrer saker i kommunestyret i den enkelte kommune 
– og hvordan man skaper legitimitet for arbeidet. Diskusjonsnotat av 22.03.17 om regionalt 
samarbeid i Nord-Troms har vært sentralt i dette arbeidet. 

- Øke politisk forankring og legitimitet i kommunene ved å koble formannskapene opp mot 
regionrådet gjennom representantskapet 

 

Diskusjonsnotatet dannet også grunnlag for vedtak i Rådsforsamlingen den 25.04.17, der det var 
enighet om at alle kommunene skulle delta i utformingen av ny plattform for Nord-Troms 
Regionråd. Rådsforsamlingen konkluderte med: 

«Rådsforsamlingen viser til diskusjonsnotatet og er enig i intensjonene som er trekt opp i 
dokumentet. Rådsforsamlingen ber styret i regionrådet om å jobbe videre med saken på 
følgende måte: 

1. Ta med innspill fra dagens møte i det videre arbeidet 
2. Utarbeide en milepælsplan for videre prosess 
3. Lage en felles saksutredning til alle k-styrene med forslag til modell for endra 

organisering av regionrådet. Saken skal behandles i alle k-styrer i løpet av året.» 
 
 
Mål 
POLITISK: Regionalt samarbeid på politisk nivå - samskapt politikkutforming – prioritering av 
politikkområder – utviklingsområder, samt kommunestyrenes innflytelse på dette. 

ADMINISTRATIVT: Overordnet oppgave å bidra aktivt til å utvikle kommunesektoren faglig 
og administrativt gjennom regionalt samarbeid. Prioritering av tiltak og etablere gode strukturer 
for gjennomføring. 

ORGANISATORISK: En organisasjon som understøtter og er effektiv i forhold til målene 
politisk og administrativt. 
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Forslag til organisering 

Forslag til ny kommunelov (NOU 2016:4) 

Kommuneloven er under endring. Det er ventet at proposisjonen fra departementet vil 
oversendes Stortinget allerede før sommeren 2018, og at ny lov skal gjelde fra neste 
kommunestyre- og fylkestingsperiode, dvs fra høsten 2019.  

Utvalget (NOU kap.18.6.4 tom kap.18.6.6) foreslår å ta inn en ny organisasjonsform beregnet for 
produksjonssamarbeid, og at slikt samarbeid skal kalles kommunalt oppgavefellesskap. 

Videre foreslår utvalget å regulere regionråd i kommuneloven, delvis basert på gjeldende 
kommunelov §27. Begrepet regionråd har i dag ikke noe fast juridisk innhold. Etter utvalgets 
oppfatning er det viktig med en regulering for å klargjøre at kommunelovens regler om 
møteoffentlighet, saksbehandling mv. også gjelder for møter i regionrådets organer. Utvalget 
foreslår å regulere at regionråd skal være politiske samarbeidsorganer som behandler generelle 
samfunnsspørsmål på tvers av kommunegrensene i den regionen rådet representerer. De skal 
ikke være tjenesteproduserende organer. Det er da de andre interkommunale samarbeidsformer 
må velges (eksempelvis produksjonssamarbeid). 

Sentrale punkter i forslaget er: 

 Hva regionråd skal drive med bør komme klart fram 
 Deltakerkommunene pålegges å ta standpunkt til om regionrådet skal være selvstendig 

rettssubjekt 
 Deltakerne hefter ubegrenset for sin andel av regionrådets forpliktelser 
 Det skal opprettes en skriftlig samarbeidsavtale for regionrådet 
 Det skal være obligatorisk å velge et råd i regionrådet 

 

Organisering av regionrådet etter § 27 i gjeldende kommunelov 

Nord-Troms Regionråd foreslås organisert etter § 27 i Kommuneloven som eget rettssubjekt og 
med et styre bestående av ordførerne i hver kommune. 

Nord-Troms Regionråd er i dag et eget rettssubjekt med egne ansatte. Dette videreføres i forhold 
til § 27, og kan, når ny kommunelov inntrer, omdannes til regionråd som eget rettssubjekt. Ny 
kommunelov vil ha egne overgangsbestemmelser for dette.   

Nytt i dette forslaget er at representantskapet består av formannskapene. Et viktig prinsipp som 
videreføres er at kommunene eier 1/6 hver og har like mange stemmer i representantskapet. 
Forslaget legger til grunn at hver kommune har 5 stemmer. Hvordan dette i praksis skal 
gjennomføres vil framgå av vedtektene som utformes i etterkant. 

Samarbeidsavtale og vedtekter utformes i henhold til dagens kommunelov, og nødvendige 
endringer foretas når ny kommunelov foreligger. 

 
Organisasjon 

Representantskapet består av formannskapsmedlemmene i de 6 kommunene (5 
stemmeberettigede pr kommune). Representantskapet konstituerer seg selv ved starten av hver 
kommunestyreperiode. 
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Regionrådet er samarbeidsorganets styre, og består av ordførerne i kommunene i Nord-Troms, 
med varaordfører som vararepresentant. Ledelsen av rådet går på rundgang mellom ordførerne 
med en valgperiode på 2 år. Rådmennene har møte-, tale- og forslagsrett. Daglig leder møter 
med tale- og forslagsrett. 

Regionrådet har ansvar for å utarbeide forslag til strategier for regional utvikling. Strategiene 
skal drøftes av representantskapet og legges frem til endelig behandling i kommunene. 
Regionrådet arbeider innenfor de fullmakter kommunene har gitt til ordførerne, jfr. vedtekter. 
Regionrådet må løpende vurdere hvilke saker som må legges frem for kommunene til endelig 
behandling. 
 

 

Arbeidsformer  
Det utarbeides et årshjul for aktivitet i regionrådet. 

Etter kommunevalg utarbeides forslag til overordnet strategiplan for en fireårsperiode.  
Behandles i regionrådets januarmøte - oversendes rådsforsamlingen (mars/april) før det går 
videre til drøfting og vedtak i kommunene (juni).  

Handlingsplan og budsjett på bakgrunn av strategidokumentet vedtas i regionrådets møte i juni. 

Representantskapet arrangerer en konferanse per år. Konferansens hovedhensikt er å utvikle 
regionale målsettinger og strategier beroende hva som er på dagsorden i regionens øverste 
samarbeids – og interesseorgan. Effekten av et regionalt arrangement vil være å sette dagsorden, 
synliggjøre regionen og skape en arena for et konkret samarbeidstiltak. 
 
Ønskede effekter 
- Involvering 
- Forankring  
- Legitimitet 
- Forpliktelse 
 
Administrativ organisering og kobling av regionrådets utviklingsaktivitet 
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Rådmannsutvalget (RU) - samme som i dag med møte, tale og forslagsrett 
Rådmannsutvalget har ansvar for ledelse, styring og kontroll av tjenestesamarbeid og felles 
prosjekter /fagnettverk/andre aktiviteter iverksatt av RU.  
Medarbeider er sekretær i rådmannsutvalgets møter. Vedtekter for RU vedtas. 

Næringsutviklere i Nord-Troms (NUNT) består av næringsmedarbeidere i kommunene. 
Rådgivende funksjon i næringssaker. Har egne vedtekter. 

Regional Ungdomssatsing (RUST)består av Nord-Troms Ungdomsråd og har egne vedtekter 
og eget fagråd. 

Regionrådets administrative ressurs består i dag av 100 % stilling som daglig leder for 
oppfølging av regionrådet, og 50 % stilling som regional ungdomskonsulent (RUST). I 
prosessen med ny organisering av regionrådet har styret og representantskap signalisert større 
tyngde på politisk arbeid. Dette innebærer at daglig leders rolle må dreies til et større politisk 
fokus og tilrettelegger for de politiske prosessene som pågår på ulike nivå. Forslag til ny 
kommunelov legger opp til et tydeligere skille mellom produksjonssamarbeid og politiske 
samarbeidsorganer.  

Oppfølgingen av de 20 administrative samarbeidene krever koordinering for å få effekt og 
resultat av samarbeidene. Omorganiseringen legger til grunn at det regionale rådmannsutvalget 
tilføres en administrativ ressurs for oppfølging av de interkommunale tiltakene /prosjektene og 
sekretærtjenester for RU.  

Det vises til vedtak i RU den 4. september17 -Sak 39/17 Godkjenning av prosedyrer for 
porteføljestyring av samarbeidsprosjekter og tiltak: 
 

1. Rådmannsutvalget er tydelige på at det er avgjørende for samarbeidet å ha en 
administrativ ressurs.  

 

Nord-Troms Studiesenter er organisert som en avdeling i regionrådet med to ansatte. Egne 
vedtekter og eget budsjett. Delvis finansiert av Troms Fylkeskommune og kommunene. 

11



Økonomi  

Vedtatt fordelingsnøkkel driftstilskudd 40 % flatt mellom eierkommunene og 60 % etter 
folketall. Driftstilskuddet dekker lønn og kontorhold for ansatte, administrasjonskostnader 
(regnskap/data) alle møtekostnader i regionrådets regi, reisekostnader for representanter som er 
oppnevnt av regionrådet / når man opptrer på vegne av regionrådet. Årlig budsjettramme kr 2 
145 000 (samme nivå for årene 2014-2017).   

Drift av studiesenteret dekkes likt av Troms Fylkeskommune og Nord-Troms kommunene, samt 
at man bidrar med egeninntjening. 

RU har inngått egen avtale om beregning av overheadkostnader interkommunale samarbeid (fra 
2016). 
 
 

VURDERING 

Ordførerne i Nord-Troms har satt innhold og organisering av Nord-Troms Regionråd på 
agendaen. I løpet av et års tid har man gått gjennom og vurdert samarbeidet slik det fungerer i 
dag og konkludert med hva som er ønskelig framover. Rådsforsamlingen hadde saken oppe den 
25.04.17 og støttet initiativet. 
 
Ordførernes syn på regionrådet som en arena for samskapt politikkutvikling på valgte 
politikkområder, sammenfaller med intensjonen som ligger i forslag til ny kommunelov: 
«Regionråd er en politisk samarbeidsform mellom kommuner som i hovedsak befatter seg med 
generelle samfunnsspørsmål som går på tvers av kommunegrensene i den regionen rådet 
representerer, og da spesielt regionalpolitiske saker.» 
 
Ordførerne i regionen har lagt til grunn at det er viktig i denne type saker å ha en felles holdning 
utad for stå sterkere. 
 
Vi vet at Nord-Troms har en del samfunnsutfordringer som er felles for de 6 kommunene. Her 
kan nevnes demografi, kompetanse, etc. Sentrale politiske prosesser påvirker regionens framtid. 
Hvordan kan kommunene sammen styrke regionenes posisjon og påvirke debatten?  Aktuelt nå 
er for eksempel styrking av regionenes posisjon mot sterke bysentra eller sett i forhold til 
storfylket når Troms og Finnmark slås sammen. 
 
Regionrådets politikkområder vil derfor være på områder som ikke kan løses kommunevis. Et 
god indre dialog er forutsetning for å lykkes. Regionrådet har drøftet hvilke arbeidsformer som 
styrker et regionalt politisk lederskap, samt hvordan man kan komme i posisjon og være i 
forkant i sentrale politiske prosesser for å vinne fram. 
 
En viktig forutsetning er at de samfunnsprosessene som har størst betydning for utviklingen av 
Nord-Troms settes tidlig på dagsorden. Sammen må man definere problemer som kaller på 
kollektiv handling, og utvikle strategier for løsninger. Det krever en beredskap der 
administrasjonen kan tilrettelegge og bidra til innhenting av kunnskap for å etablere en felles 
forståelse for utfordringene og sette dagsorden.  
 
Videre har man diskutert hvordan man forankrer saker i kommunestyret i den enkelte kommune 
– og hvordan man skaper legitimitet for arbeidet.  
 
Forslaget innebærer at formannskapene i hver kommune utgjør representantskapet, med lik 
stemmerett, noe som vil styrke koblingen mellom regionrådet og kommunene. 
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Representantskapet vil ha som oppgave å definere de prioriterte politikkområdene. Kommunene 
kan spille inn type saker der det er viktig å bruke regionrådet som en spydspiss for å fremme 
regionens standpunkt overfor regionale og nasjonale beslutningstakere. At formannskapene 
inngår som representantskap og er med på å velge ut noen strategiske politikkområder, vil gjøre 
koblingen mellom kommune og regionråd sterkere og bidra til en god «indre» dialog også 
mellom kommunestyrene og regionrådet. 
 
Regionrådet utarbeider handlingsplan på bakgrunn av representantskapets føringer. 
 
Ny plattform for regionrådet vil kunne bidra til: 

 Tydeliggjøring av regionrådet som politisk samarbeidsorgan 
 Større fokus på det politiske lederskapet i Regionrådet – samskapt politikkutforming 
 Struktur for koblinger mellom Regionrådet og kommunene gjennom formannskapene 
 Klare linjer mellom politikk og administrasjon 
 Felles arenaer for representasjonsrollen – ambassadører for regionen 
 Dreining av daglig leders rolle til en strategisk overvåker og tilrettelegger for at de 

folkevalgte til enhver tid har det beslutningsgrunnlaget som er nødvendig 
 Struktur for å følge opp tjenestesamarbeid og felles prosjekter gjennom RU  
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Regionalt samarbeid i Nord-Troms Regionråd
Orientering til formannskapene

2017
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Regionalt samarbeid i Nord-Troms Regionråd

§ Prosessen med å gjennomgå regionrådets samarbeid startet i september 2016. 

§ Diskusjonsnotat - regionalt samarbeid i Nord-Troms ble utformet i mars 2017 og 
har siden vært grunnlaget for arbeidet. 

§ Notatet ble lagt fram for Rådsforsamlingen den 25.04.17 og alle kommunene 
ønsket å delta i utformingen av ny plattform. Fra vedtaket: Lage en felles 
saksutredning til alle k-styrene med forslag til modell for endra organisering av 
regionrådet. Saken skal behandles i alle k-styrer i løpet av året.

§ Regionrådet ønsker nå å presentere saken for formannskapene i hver kommune 
før den behandles i kommunestyrene. 
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Rådsforsamlingens føringer
Det ble utarbeidet en egen prosessplan i 4 faser for første fase i arbeidet, som omhandlet 
perioden fra november 2016 til rådsforsamling i slutten av april 2017.

«Rådsforsamlingen viser til diskusjonsnotatet 
og er enig i intensjonene som er trekt opp i 
dokumentet. Rådsforsamlingen ber styret i 
regionrådet om å jobbe videre med saken på 
følgende måte:
1. Ta med innspill fra dagens møte i det 

videre arbeidet
2. Utarbeide en milepælsplan for videre 

prosess
3. Lage en felles saksutredning til alle k-

styrene med forslag til modell for 
endra organisering av regionrådet. 
Saken skal behandles i alle k-styrer i 
løpet av året.»

  Beskrivelse: milepæler

M
1

Info-skriv til k-styrene om prosess igangsatt
Utarbeidelse av prosessplan – behandles RR 19.06.

M
2

Ferdigstille oversikt interkommunalt samarbeid (sammen med rådmannsutvalg)

M
3

Utarbeide forslag til retningslinjer RU - behandles RU 04.09.

M
4

Innarbeide innspill fra rådsforsamling i forslag til organisasjonsmodell (saksutredning) – prosessamling i 
RR 05.09. – bistand fra KS? Vedtak i RR anbefaling av organisasjonsmodell

M
5

Behandling i alle k-styrer (sept-okt) – forslag til endra organisering

M
6

Under forutsetning av positiv behandling i alle k-styrer: Iverksetting ny modell – utarbeide årshjul 2018 
RR 28.11.
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Mål 
Regionrådet er et politisk samarbeidsorgan som behandler generelle samfunnsspørsmål på tvers av 
kommunegrensene. 
• POLITISK: Regionalt samarbeid på politisk nivå - samskapt politikkutforming – 

prioritering av  politikkområder – utviklingsområder, samt 
kommunestyrenes innflytelse  på dette.

• ADMINISTRATIVT: Overordnet oppgave å bidra aktivt til å utvikle kommunesektoren faglig og 
administrativt gjennom regionalt samarbeid. Prioritering av tiltak og 
etablere gode strukturer for gjennomføring.

• ORGANISATORISK: En organisasjon som understøtter og er effektiv i forhold til målene politisk 
og administrativt.

ü Ønske om sterkere politisk fokus  (færre saker av administrativ karakter)
ü Arbeidsform som fremmer samskapt politikkutforming på valgte politikkområder
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Hva er viktige politikkområder for Nord-Troms?

•                                                   Ungdomsrådet

Hvordan jobbe for å vinne fram med  våre  
regionale prioriteringer ?

18



Politikerne i førersetet 

• Politisk lederskap Kommunal Rapport, kronikk12.06.17

• Samskapt politikkutforming 
• Regionrådet - formannskapene
• Strategi vs. daglig drift 
• Være i forkant
• Informasjonsinnhenting 
• Klare linjer politikk - administrasjon 

Kort sagt:
Effekt av jobbinga!
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Dokumenter

1. Nord –Troms samarbeidet - Innsamlet grunnlagsmateriale med forskningsrapporter 
/utredninger etc.)

2. Oversikt og status for samarbeidet 
3. Historikk – fra NUG ble etablert til dagens Nord-Troms Regionråd
4. Diskusjonsnotat til rådsforsamlingen om regionalt samarbeid i Nord-Troms  
5. Notat fra rådsforsamlingen
6. Orienteringssak til kommunestyrene
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 Organisasjonskartet

• Nord-Troms Regionråd 
organiseres etter § 27 i 
Kommuneloven som 
eget rettssubjekt med 
representantskap og et 
styre bestående av 
ordførerne i 
deltakerkommunene.  

• Nytt i dette forslaget er 
at representantskapet 
består av 
formannskapene i de 
deltakende kommunene.
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Mer om representantskap og styre
Representantskapet  er samarbeidets øverste 
organ, og består av 
formannskapsmedlemmene i de 6 kommunene. 
Representantskapet konstituerer seg selv ved 
starten av hver kommunestyreperiode.

Regionrådet er samarbeidsorganets styre, og 
består av ordførerne i kommunene i Nord-
Troms. Ordførerne utgjør regionrådet med 
varaordfører som vararepresentanter. 
Ledelsen av rådet går på rundgang mellom 
ordførerne med en valgperiode på 2 år. 
Rådmennene har møte-, tale- og forslagsrett. 
Daglig leder møter med tale- og forslagsrett.

Ønskede effekter: Involvering, forankring, legitimitet og forpliktelse
Med andre ord: Godt politisk handverk!

22



Arbeidsformer
som styrker  «det politiske verkstedet» kan se slik ut:

• Det utarbeides et årshjul for aktivitet i regionrådet.

• Etter kommunevalg utarbeides forslag til overordnet strategiplan for en fireårsperiode. 
Behandles i regionrådets januarmøte - oversendes representantskapet (mars/april) før det 
går videre til drøfting og vedtak i kommunene (juni). 

• Handlingsplan og budsjett på bakgrunn av strategidokumentet vedtas i Regionrådets møte 
i juni.

• Representantskapet arrangerer en konferanse per år. Konferansens hovedhensikt er å 
utvikle regionale målsettinger og strategier beroende hva som er på dagsorden i regionens 
øverste samarbeids – og interesseorgan. Effekten av et regionalt arrangement vil være å 
sette dagsorden, synliggjøre regionen og skape en arena for et konkret samarbeidstiltak.
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Administrasjonens rolle blir viktig
Det regionale rådmannsutvalget (RU)

• Parallelt med utredning av den politiske dimensjonen, har det også foregått en utredning for det 
administrative samarbeidet. Det foreligger 3 styringsdokumenter for deres arbeid:
o Vedtekter for RU
o Prosedyrebeskrivelse for porteføljestyring av samarbeidsprosjekter og tiltak
o Strategi- og handlingsplan

• Kommunens administrasjon er en permanent organisasjon som løpende samler opp og bearbeider 
kunnskap, ideer og erfaringer, og god adgang til disse ressursene er avgjørende for politikernes 
mulighet til å utøve politisk lederskap. 

• Dette gjelder også på regionalt nivå. For å sikre kvalitet i dette leddet anbefales en ressurs for 
oppfølging av Rådmannsutvalget og sekretariatsfunksjon for dem

• Rådmannsutvalget har møte, tale og forslagsrett i regionrådets møter
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Veien videre..

• Behandles i kommunestyrene i  oktober/november (gjelder samarbeidsavtalen)
Felles saksbehandling til K-styrene fra regionrådets styre

• Regionrådsmøte 28.november setter opp politisk årshjul for 2018: Strategier for 
politikkutforming, synlighet og gjennomføringskraft

• Dersom positive vedtak til ny organisering innkalles det til felles formannskapsmøte første 
kvartal 2018. Hovedsak: Finne ett eller to politikkområder  man skal gå i gang med.
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Til Rådsforsamlingen 25.april 2017 

Diskusjonsnotat – regionalt samarbeid Nord-Troms 

 
Innhold: 
1.  Bakgrunn 
2. Mål 
3. Milepæler og framdrift 
4. Foreløpige innspill 
 4.1 Politikk 
 4.2 Administrasjon 
 4.3 Organisering 
5.  Ressurser og økonomi 
6. Til drøfting 
 
Dokumenter i saken: 

 Oversikt samarbeid i Nord-Troms 21.03.17 

 Innsamlet bakgrunnsmateriale (forskning/utredninger, historikk samarbeid Nord-Troms) pr 
21.03.17 

 Prosessplan framtidig organisering av NTRR datert 10.11.16 

 Eierskapsmeldinger (behandlet i kommunestyrene i regionen 2016) 
Vedtak  

 Regionrådsmøtet 22.09.16, 10.11.16 og orienteringssak 31.01.17 

 Rådmannsutvalget (RU) 17.-18.11.16 og 20.02.17 

 Regionrådsmøte 27.03.17 
 

1. Bakgrunn 
I møte den 22.09.16 drøftet regionrådet samarbeidet i Nord-Troms og gjorde vedtak om å utrede 
framtidig organisering. Rådmannsutvalget ble bedt om å gjøre en totalgjennomgang av alle 
interkommunale samarbeidsområder, med forslag til endringer/forbedringer og eventuelt nye 
samarbeidsområder. I møte den 10.november godkjente regionrådet en prosessplan i 4 faser for 
arbeidet videre. 
 
Arbeidet kan sies å ha to dimensjoner; en politisk og en administrativ. Kartlegging og bearbeiding av 
innsamlet materiale vil gjennomføres parallelt for begge dimensjoner. Å velge ut samarbeidsområder 
og skape modeller for interkommunale tjenestetilbud og felles tjenesteutvikling vil følges opp av RU. 
Regional samhandling på politisk nivå og organisering av regionrådet vil følges opp av regionrådets 
styre (ordførerne i de 6 kommunene). 
 
Daglig leder for regionrådet kjøpes fri for å gjennomføre utredningen. Lisbeth Holm er engasjert til å 
bistå daglig leder i arbeidet. 
 
Administrativ dimensjon 
Pr dato har man 22 samarbeid i Nord-Troms (tjenesteproduksjon/fagnettverk/kjøp av felles 
tjenester), utenom regionrådet.  Det er utarbeidet en status for samarbeidet (eget dokument). 
Rådmannsutvalget startet sitt arbeid i møte 17.-18.11.16 med en gjennomgang av alle 
samarbeidstiltakene. Dette arbeidet ble fulgt opp i RU-møte 30.01. og 20.02.17 der det ble gjort et 
vedtak i seks punkt. RU setter fokus på at det fins mange typer interkommunale samarbeid og at det 
er ønskelig å bedre strukturene - rydde opp blant annet i måter å organisere disse på, og utarbeide 
metode for felles prosedyrer ved igangsetting og avvikling av tiltak.  Vedtakets siste punkt skisserer 
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framdriftsplan for deres arbeid. Viktige avklaringer vil være rådmennenes rolle inn i alle prosjektene; 
hvem bør sitte i styringsgrupper, hvordan flyter informasjonen, interessenter og legitimitet, 
forankring inn i kommuneorganisasjonene og kontrollfunksjon. 
 
Politisk dimensjon 
Drøftingene i regionrådets styre signaliserer ønske om et sterkere politisk fokus (færre saker av 
administrativ karakter). Regionrådet kan ses på som arena for samskapt politikkutvikling på valgte 
politikkområder, for eksempel der det er viktig å ha en felles holdning utad – stå sterkere. Drøfting av 
hvilke arbeidsformer som styrker et slikt regionalt politisk lederskap, samt hvordan man kan komme i 
posisjon /være i forkant i de politiske prosessene for å vinne fram må tas. Videre bør man diskutere 
hvordan man forankrer saker i kommunestyret i den enkelte kommune – og hvordan man skaper 
legitimitet for arbeidet. 

2. Mål 
 
POLITISK:  Regionalt samarbeid på politisk nivå - samskapt politikkutforming – 

prioritering av politikkområder – utviklingsområder, samt K-styrenes 
«innflytelse» på dette. 

 
ADMINISTRATIVT:  Overordnet oppgave å bidra aktivt til å utvikle kommunesektoren faglig og 

administrativt gjennom regionalt samarbeid. Prioritering av tiltak og etablere 
gode strukturer for gjennomføring. 

 
ORGANISATORISK:  En organisasjon som understøtter og er effektiv i forhold til målene politisk 

og administrativt. 
 

3. Milepæler og framdrift 
 
7.mars AU møte 
Status i arbeidet, samt løfte noen problemstillinger for samskapt politikkutvikling. 
Status og noen avklaringer på administrativ samhandling, jfr referat fra RU 20.02.17 
27.mars felles møte regionrådets styre og RU 
Diskusjonsnotat som skisserer noen forslag til prosess, faser/ tidsplan og problemstillinger – hva kan 
man se av mulige forslag og avklaringer som bør drøftes videre? 
25.april Rådsforsamling  
Politisk verksted: Forankre mål og prosess i øverste organ i regionrådet.  
Ikke tidfestet 

 Innspillsrunder kommunestyrer i Nord-Troms 

 Behandling i regionrådet 

 Vedtak i kommunestyrene 

 
4 Foreløpige innspill 
 
4.1  Politikk 
Fokus på strategisk politisk lederskap – tid og forutsetninger for samskapt politikkutvikling: 
- Definere utfordringer som kaller på kollektiv handling 
- Utvikle nye problemløsningsstrategier 
- Mobilisere støtte til gjennomførelse 
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Dette krever 

 Muligheter for å definere og være i forkant av viktige regionale politikkområder 

 Forbedre problemforståelsen (kunnskap om hva som skjer og hvordan det påvirker regionen) 

 Øke iderikdommen og gjensidig læring (tid og rom for å drøfte/hente inn/reise ut) 

 Definere politikkområder som det er viktig å ha et felles regionalt ståsted i forhold til 

 Strategisk å bruke andre aktører som bygger opp under  
 
En slik tilnærming vil gi en del fortrinn: 

 Lettere å ta kunnskapsbaserte avgjørelser 

 Effektivt å trekke til seg kunnskapen samlet enn at en og en skal sette seg inn i det som skjer 
og det som kommer 

 Vite tidlig nok til å agere adekvat 
 
Hva kan understøtte en slik tilnærming? 
- Redefinering av daglig leders rolle til en strategisk overvåker og facilitator som skal legge til rette 

for at man kan være i forkant på de valgte politikkområdene (hva skjer; meldinger, saker som 
kommer opp sentralt med betydning for regionen etc) 

- Legge til rette for at dette kan drøftes i regionrådets møter. For eksempel lage et årshjul der man 
setter inn viktige milepæler a la statsbudsjettet og organiserer det slik at regionrådet har møte 
rett etter KS - høstkonferanse der man kan stille seg spørsmålet: Er det noe her vi må være aktiv i 
forhold til? 

- Øke politisk forankring og legitimitet i kommunene ved f eks å utvide regionrådets styre til 
medlemmer i posisjon og opposisjon, - for eksempel med 4 møter i året. Ordførerne utgjør 
arbeidsgruppe som tar saker mellom møtene. Lage noen strukturer som sikrer at 
kommunestyrene får påvirkningsmuligheter i store saker. 

- Organisering av regionrådets administrative ressurs må dreies fra personalledelse, 
prosjektoppfølging, arkiv og økonomiansvar og administrative tjenester for å frigjøre tid til å 
tilrettelegge for det politiske samhandlingsarbeidet. Det kan gjøres ved å tilsette en administrativ 
ressurs i regionrådet eller gå over til vertskommunemodell som ivaretar disse oppgaven (kjøpe 
tjenester hos vertskommunen). 

 

4.2 Administrasjon – administrasjonssjefene (Rådmannsutvalget RU) 
Fokus på faglig og administrativ ledelse av regionalt samarbeid om tjenesteproduksjon (jfr vedtak RU 
20.02.17, pkt 5). Viktig å skille mellom: 
- Tjenestesamarbeid (driftsrelatert) 
- Utviklingsprosjekter iverksatt av RU 
 
Dette krever: 
- Organisering av RU – leder/nestleder - mandat 
- Langsiktige strategier for samarbeid. Prioritere områder for 

tjenestesamarbeid/formalisere/mandat/prosedyrer/rutiner 
- Prioritering av utviklingsprosjekter som skal iverksettes. RU peker på at prosjekter iverksettes 

uten tilfredsstillende foregående drøfting/forankring, og at organiseringen er løst koblet. Dette 
gir uklare ansvarslinjen på ledelse, styring, rapportering og kontroll. Lite formalisering (byråkrati) 
gir på den annen side fleksibilitet og muligheter for hurtig iverksetting. 

- Rutinemessig drøfting av prosjektporteføljen i RU 
 
En slik tilnærming vil gi en del fortrinn: 
- Tydeliggjøring av mandat for RU 
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- Bedre oversikt over felles tiltak – tid og rom for kontinuerlig oppfølging 
- Lik tilnærming til informasjonsflyt og kvalitetssikring  
- Klarere ansvarsforhold for ansatte i regionale prosjektstillinger 
 

4.3 Organisasjon 
Fokus på en organisering av regionalt samarbeid for å løse oppgaver. KS har i et ferskt FoU-prosjekt 
"Folkevalgt lederskap og kommunal organisering"(NIBR 2016:18) analysert demokratiske 
utfordringer og muligheter ved ulike måter å organisere oppgaveløsningen på. 
Prosjektet har også undersøker betingelser for folkevalgt lederskap når kommunene velger å løse 
oppgaver utenfor egen driftsorganisasjon.  I interkommunalt samarbeid skal kommunen dele 
styringen med en eller flere andre kommuner, noe som skaper muligheter, men også kan oppleves 
utfordrende. Flere faktorer spiller inn. Kommuner kan i følge rapporten oppleve at det mangler et 
omforent syn på hvordan utviklingen i samarbeidet skal være. Det pekes derfor på betydningen av 
grunnlagsarbeidet for samarbeidet, særlig angivelse av formålet med samarbeidet.  
 
Det arbeidet som nå gjøres i Nord-Troms Regionråd gir muligheter for å drøfte muligheter og 
utfordringer i Nord-Troms, komme fram til omforente beslutninger og skreddersy løsninger for 
videreføring av det regionale samarbeidet. Rapporten konkluderer med behov for skreddersøm; «Det 
fins ikke en oppskrift på kommunal organisering eller for hvordan folkevalgte kan utøve folkevalgt 
lederskap ved ulike former for organisering». 
 
Vedlagt dette drøftingsnotatet: Noen tabeller som viser ulike effekter av ulike organiseringsformer, 
hentet fra rapporten. 
( For de om vil lese mer finnes også et arbeidshefte til bruk for folkevalgte utarbeidet av KS på 
bakgrunn av FOU-prosjektet http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/fou/fou-rapporter/folkevalgt-
lederskap-og-kommunal-organisering/ ) 

Elementer vektlagt for valg av  organisering 
Det som tidligere er beskrevet kap.2  og kap. 4 danner grunnlag for organiseringsforslag. 
Stikkordsmessig er det lagt vekt på: 

 Samskapt politikkutvikling innenfor prioriterte områder der man mener det er viktig å ha et 
regionalt felles ståsted  / som kaller på regionale løsninger/ der det er viktig å stå sterkt utad 

 Arbeidsformer som styrker regionalt politisk lederskap – sette dagsorden – politisk 
tilstedeværelse 

 Øke politisk forankring og legitimitet i kommunene  

 Forpliktende samarbeid politisk og administrativt 

 Faglig og administrativ ledelse av regionalt samarbeid på tjenestenivå 

 Ivaretakelse av lederrollen – styringsrollen – representasjonsrollen – arbeidsgiverrollen 

Forslag til organisering 
Nord-Troms Regionråd organiseres etter § 27 i Kommunelovensom eget rettssubjekt  med 
representantskap som i dag og et styre bestående av ordførerne i deltakerkommunene.   
 
Regionråd i Norge har ikke lik organisering.  Ved gjennomgang av alternativer må disse vurderes opp 
mot de føringer som er gitt i Nord-Troms. Det kan være hensiktsmessig å ha et forslag som grunnlag 
for drøftinger, derfor presenteres en skisse her. Kongsbergregionene har en modell som vurderes å 
ha elementer som kan overføres, blant annet på sammensetning av representantskap og regionråd 
der de har tydelige styringsdokumenter på overordnet og operativt nivå. 
 
Nytt i dette er at representantskapet består av formannskapene i de deltakende kommunene. 
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Representantskapet  er samarbeidets øverste organ, og består av formannskapsmedlemmene i de 6 
kommunene. Representantskapet konstituerer seg selv ved starten av hver kommunestyreperiode. 
 
Regionrådet er samarbeidsorganets styre, og består av ordførerne i kommunene i Nord-Troms. 
Ordførerne utgjør regionrådet med varaordfører eller den kommunen velger som vararepresentant. 
Ledelsen av rådet går på rundgang mellom ordførerne med en valgperiode på 2 år. Rådmennene har 
møte-, tale- og forslagsrett. Daglig leder møter med tale- og forslagsrett. 
  
Regionrådet har ansvar for å utarbeide forslag til strategier for regional utvikling. Strategiene skal 
drøftes av formannskapene i kommunene og legges frem til endelig behandling i kommunene. 
Regionrådet arbeider innenfor de fullmakter kommunene har gitt til ordførerne. Regionrådet må 
løpende vurdere hvilke saker som må legges frem for kommunene til endelig behandling. 
 

Koblinger, ledelse og styring 
Overordnet styrings- og strategidokument for 
regionrådets virksomhet drøftes i alle formannskap 
og i representantskapet før vedtak i kommunene. 
Regionrådet utformer årlig handlingsplan med 
prioritering på tiltak og budsjetterte kostnader og 
finansiering. 
Alle referater fra regionrådets møter sendes 
formannskapene (nytt) og K-styrer 
 

 
Arbeidsformer  
Det utarbeides et årshjul for aktivitet i regionrådet. Eksempel: 
Ved nytt valg utarbeides forslag til overordnet strategiplan for en fireårsperiode.  
Behandles i regionrådets januarmøte - oversendes Formannskapene i den enkelte kommune til 
drøfting (februar/mars) 
Representantskapsmøte i april: felles drøfting og anbefaling som oversendes K-styrene til behandling 
i mai /primo juni 
Handlingsplan og budsjett på bakgrunn av strategidokumentet vedtas i Regionrådets møte i juni. 
 
Effekter 
- Involvering 
- Forankring  
- Legitimitet 
- Forpliktelse 
 
En ide fra Kongsbergregionen:  
Representantskapet arrangerer minst en konferanse per år. Konferansens hovedhensikt er å utvikle 
regionale målsettinger og strategier beroende hva som er på dagsorden i regionens øverste 
samarbeids – og interesseorgan. Effekten av et regionalt arrangement vil kunne være å sette 
dagsorden, synliggjøre regionen og skape en arena for et konkret samhandlingstiltak. 
 
 
 
 
 
 

Representantskap 
Formannskapene i hver kommune 

 

Regionrådet 
Ordførerne i hver kommune 
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Administrativ organisering og kobling av regionrådets utviklingsaktivitet. 
 

 
 
Rådmannsutvalget (RU) - samme som i dag med møte, tale og forslagsrett 
Rådmannsutvalget har ansvar for ledelse, styring og kontroll av tjenestesamarbeid og felles 
prosjekter /fagnettverk/andre aktiviteter iverksatt av RU.  
Utviklingsleder er sekretær i rådmannsutvalgets møter. Vedtekter utarbeides. 
 
Næringsutviklere i Nord-Troms (NUNT) er et underutvalg av Regionrådet bestående av 
næringsmedarbeidere i kommunene. Rådgivende funksjon i næringssaker. Har egne vedtekter. 
 
Regionrådets administrative ressurs består i dag av 100 % stilling som daglig leder og 50 % stilling i 
Regional ungdomssatsing (RUST). Det foreslås å øke denne ressursen med 50 %, slik at daglig leder 
kan følge opp intensjonene i det politiske samarbeidet, mens den andre stillingen ivaretar 
ungdomssatsingen og følger opp /koordinerer regionrådets prosjektarbeid og deltar som sekretær på 
Rådmannsutvalgets møter. 
En del administrative oppgaver som regnskap, arkiv og IKT kjøpes fra en vertskommune. 
 
Nord-Troms Studiesenter er organisert som en avdeling i regionrådet. Egne vedtekter og eget 
budsjett. Delvis finansiert av Troms Fylkeskommune og kommunene. 
 
Organiseringen fremmer: 

 Større fokus på det politiske lederskapet i Regionrådet – samskapt politikkutforming 

 Struktur for koblinger mellom Regionrådet og kommunene gjennom formannskapene 

 Felles arenaer for representasjonsrollen – ambassadører for regionen 

 Dreining av daglig leders rolle til en strategisk overvåker og facilitator som legger til rette for 
at de folkevalgte til enhver tid har det beslutningsgrunnlaget som er nødvendig – være i 
forkant – skaffe til veie informasjon – utrede – kunnskapsinnhenting etc. 

 Klare linjer mellom politikk og administrasjon 

 Struktur for faglig tjenestesamarbeid og felles prosjekter gjennom RU 

 Klarere ansvarsforhold for ansatte – ivaretakelse av arbeidsgiverrollen 
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5 Ressurser og økonomi 
Personellressurser (ansatte i regionrådet):  
- 1 stilling sekretariat 
- 50 % stilling regional ungdomskonsulent 
- 2 stillinger i studiesenteret 
 
Økonomi/retningslinjer for fordeling av utgifter. Dagens ordning: 
- Vedtatt fordelingsnøkkel driftstilskudd 40 % flatt mellom eierkommunene og 60 % etter folketall  
- Årlig budsjettramme kr 2.145.000 (samme nivå for årene 2014-2017) 
- Driftstilskuddet dekker lønn og kontorhold for ansatte i regionrådet (sekretariat, ungdomssatsing 

og deler av kostnaden i studiesenteret). I tillegg dekkes følgende av driftstilskuddet; 
o Alle møtekostnader (leie møterom, servering og overnatting) i regi av regionrådet 

styret/RU/AU/NUNT/RUST/NTSS og representantskap/rådsforsamling (pluss møter med 
fylkeskommunen, Tromsbenken o.l.) 

o Reisekostnader for representanter som er oppnevnt av regionrådet til ulike utvalg, styrer 
mm (for eksempel rådmannsrepresentant i OSO) 

o Reisekostnader når man opptrer på vegne av regionrådet (for eksempel om rådsordfører 
møter som representant for regionrådet enten i møter eller i politiske 
sammenhenger/jobber for Nord-Troms) 

o Reisekostnader ansatte 
o Regnskap/revisjon/data/informasjon/o.l. 
o Aktiviteter/tiltak (ungdom/RUST, mastergradstipend) 

- RU har inngått egen avtale om beregning av overheadkostnader i interkommunale 
samarbeidstiltak (fra 2016)  

 
Pr i dag mangler det klare retningslinjer for bruk av fondsmidler/frie fond. Fondsmidlene er viktig 
som likviditetsreserve for dagens store prosjektportefølje hvor tilskudd utbetales etterskuddsvis. 
Fondsmidler har blitt benyttet til dekning av særskilte aktiviteter forankret i egne vedtak (for 
eksempel til 16. mai arrangement) og til egenandeler i prosjekter (for eksempel tidlig fase 
studiesenteret). 
 

6 Til drøfting 
 
1. Regional politikk på dagsorden – politisk lederskap 

Hvordan kan regionrådet bidra til å sette samfunnsmessige utfordringer på dagsorden, og 
hvordan forstå problemene i et regionalt perspektiv?  Kan administrasjonen i større grad 
samle opp og bearbeide kunnskap som politikerne kan nyttiggjøre seg for å sette agenda og 
utvikle nye løsninger? Hvilke andre aktører kan man knytte til seg? 

  
2.  Synliggjøring av den regionale politikken 

Politikernes arbeid med å finne nye politiske løsninger på tidens problem og utfordringer, er 
ofte ikke synlig for befolkningen.  Dette gjelder kommunalpolitikken og kanskje i enda større 
grad arbeidet med regional politikk.  Hva skal til for å endre dette? 

 
3. Folkevalgte roller defineres ofte som lederrollen – styringsrollen – representasjonsrollen – 

arbeidsgiverrollen. Hvordan følge opp disse når virksomheter legges utenom kommunenes 
egen driftsorganisasjon? 

  
07.04.17 

Lisbeth Holm/Berit Fjellberg 
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Vedlegg 1 

 

Tabell fra FOU prosjekt og arbeidsbok knyttet til KS Folkevalgtprogram  

 

 

http://www.ks.no/globalassets/vedlegg-til-hvert-

fagomrader/utvikling/fou/arbeidhefte---bokmal.pdf 

 

 

 

 

 

Folkevalgtes handlingsrom 
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Vedlegg 2 

 

NIBR-rapport 2016:18 

 

Tabell 3.1: Organisasjonsformer – grunnleggende kjennetegn 
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Vedlegg 3 

 

NIBR-rapport 2016:18 
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Forslag til samarbeidsavtale Nord-Troms Regionråd 
 
Selskapsavtalen for Nord-Troms Regionråd ajourført 2008 legges til grunn for 
denne samarbeidsavtalen. 
 
 
1. Deltakende kommuner (ingen endring) 
Samarbeidsavtalen gjelder for Nord-Troms Regionråd (NTRR). NTRR er et 
samarbeidsorgan mellom: Lyngen kommune, Storfjord kommune, Gaivuona 
suohkan/Kåfjord kommune, Skjervøy kommune, Nordreisa kommune og 
Kvænangen kommune. 

 

2. Mål (ingen endring) 
NTRR er et politisk samarbeidsorgan som behandler generelle samfunnsspørsmål på 
tvers av kommunegrensene i regionen Nord-Troms. 
 
Målet tas inn i vedtektene når nye vedtekter utarbeides etter ny Kommunelov er  
vedtatt. 
 

3. Organisering (medfører endring) 
Samarbeidet gjennom Nord-Troms Regionråd organiseres etter §27 i 
Kommuneloven, som eget rettssubjekt. Representantskapet skal bestå av 
formannskapene i eierkommunene. Ordførerne i hver kommune utgjør Regionrådet. 
 
Dette medfører endring i «§3 Organisering» i gjeldende Selskapsavtale for Nord-
Troms Regionråd. Dagens representantskap (3 oppnevnte 
kommunestyremedlemmer) erstattes av: «formannskapene i eierkommunene utgjør 
representantskapet». Ordførerne (styret i regionrådet) endrer benevnelse til 
Regionrådet. 
 

4. Tilskudd til drift (ingen endring) 
Deltakerkommunene gir tilskudd til drift etter vedtatt fordelingsnøkkel (40 % flatt og 
60 % etter folketall.) Driftstilskuddet skal dekke sekretariatsfunksjon, RUST-
aktivitet, del-finansiering av drift studiesenteret, møteaktivitet i regi av regionrådet. 
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5. Sekretariat (ingen endring) 
NTRR skal ha sekretariat med permanent bemanning. 
 
 

6. Ikrafttredelse 
Denne avtalen trer i kraft fra 1. januar 2018 med unntak av punkt «3. Organisering» 
som gjøres gjeldende fra 1. mai 2018 (gjeldende representantskap må behandle 
årsregnskap og beretning.) 
 
 
Avtalen er utstedt i 7 eksemplarer til hver av deltakerkommunene og regionrådet. 
 

 
 
 
 

------------------- 
dato 

 
 
_________________________      ______________________ 
Storfjord kommune                Lyngen kommune 
 
 
 
_________________________      ______________________ 
Gaivuona suohkan/Kåfjord kommune     Skjervøy kommune 
 
 
 
_________________________      ______________________ 
Nordreisa kommune        Kvænangen kommune 
 
 
 

37



 

 

NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST 

 
Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.  

Tlf. 77 77 05 86     Fax. 77 77 05 71 
E-post: regionrad@halti.no     

 

SELSKAPSAVTALE 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
(ajourført 29.04.2008) 

 

§ 1 

FIRMA/DELTAKENDE KOMMUNER 

 

Selskapets firma er Nord-Troms Regionråd DA (NTRR). 

 

Nord-Troms Regionråd DA (NTRR) er et samarbeidsorgan mellom:  

Lyngen kommune, 9060 Lyngseidet; Storfjord kommune, 9046 Oteren; Gaivuona 

suohkan/Kåfjord kommune, 9070 Olderdalen; Skjervøy kommune, 9180 Skjervøy; Nordreisa 

kommune, 9080 Storslett; Kvænangen kommune, 9090 Burfjord.  

 

Samarbeidet i regionrådet skal skje etter denne selskapsavtalen. I tillegg er det utarbeidet en 

samarbeidsavtale som mer i detalj beskriver samarbeidets innhold, samarbeidsmåte, kon-

flikthåndtering mm. 

 

 

§ 2 

FORMÅL 

 

Nord-Troms Regionråd skal være et politisk og administrativt samarbeidsorgan som 

arbeider med saker av felles interesse mellom kommunene og som fremmer regionens 

interesser i fylkes- og rikssammenheng. 

 

Hovedmålsetting: 

REGIONRÅDET SKAL FUNGERE SOM ET SAMLENDE ORGAN, OG JOBBE  

AKTIVT FOR GODE RAMMEBETINGELSER FOR UTVIKLING AV NORD-

TROMS-REGIONEN 

 

Dette kan bl.a. skje ved å: 

 samordne eksisterende interkommunale samarbeidsforetak under felles politisk styre, 

 utvikle eksisterende samarbeidsforetak som egne resultatområder, 

 utvikle nye samarbeidsområder i tråd med eiernes ønsker, 

 ivareta eiernes interesser m.h.t. 

- samordnet strategisk næringsplanlegging, 

- regional samordnet planlegging innenfor kommunikasjon, helse/sosial, skole 

o.s.v., 

- samordnet kulturutvikling, 

- samordnet pedagogisk utviklings- og servicetilbud, 
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- samarbeid om felles stillinger og/eller tiltak innenfor ansvarsområder hvor 

dette kan medvirke til mer effektiv offentlig service. 

- regionalt samarbeid i samferdselssaker. 

- andre saker av felles interesse. 

 

 

 

§ 3 

ORGANISERING 

 

NTRR består av et representantskap og et hovedstyre. Regionrådet har møte når begge organ 

tiltrer i plenum, og kalles da rådsforsamling.  

 

Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet 

er selskapets øverste myndighet. Det består av 18 medlemmer, med 3 representanter fra hver 

av de samarbeidende kommuner. Medlemmene velges av og blant de enkelte kommunestyrer 

for hver kommunevalgperiode, ordinært første gang i 1999. 

 

Det skal også oppnevnes vararepresentanter til representantskapet, primært i rekkefølge, for 

de tre medlemmene. Vararepresentantene skal være medlemmer av de enkelte kommune-

styrer. 

 

Representantskapet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder for 2 år om gangen, 

ordinært første gang i 1999. 

 

NTRR skal ha et hovedstyre bestående av de seks ordførerne. Varaordførerne skal være 

ordførernes vararepresentanter til hovedstyret. Hovedstyret velger selv styreleder og nestleder 

for 2 år om gangen, ordinært første gang i 1999. Styreledervervet innebærer funksjon som 

rådsordfører. 

 

Hovedstyret forbereder saker som skal opp i regionråd/representantskap, og har ansvar for å 

realisere de delmål som er vedtatt av NTRR's årsmøte. I tillegg har hovedstyret ansvar for 

selskapets daglige drift.  

 

Hovedstyret kan oppnevne underutvalg til å ta seg av særskilte saker eller virksomheter/-

områder, herunder oppnevning av felles regionale driftsstyre(r) som sammensettes ut fra 

politiske, faglige og regionale kriterier. 

 

Representantskapet skal avholde årsmøte innen utgangen av mai. Ellers avholdes møter når  

representantskapslederen bestemmer det, eller når minst en av de deltakende kommuner, 

styret, revisor eller minst 1/3 av representantskapets medlemmer krever det.  

 

39



 

 

NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST 

 
Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.  

Tlf. 77 77 05 86     Fax. 77 77 05 71 
E-post: regionrad@halti.no     

 

Alle vedtak treffes med allminnelig flertall. Hver representant har 1 stemme. For voteringer i 

plenum må et flertall av regionrådets 24 medlemmer være til stede før regionrådet er 

beslutningsdyktig. I hovedstyret må minst styreleder eller nestleder og 3 styremedlemmer 

være tilstede før organet er beslutningsdyktig. Ellers gjelder vanlige kommunale valg- og 

stemmeregler innen regionrådets virksomhet. Regler for in-habilitet følger av bestemmelsene i 

forvaltningslovens kap. 2.  Kommunelovens § 40 nr 3 gjelder tilsvarende.  

 

Dersom samtlige representanter fra en kommune er uenige i forslag til vedtak, får disse 

mulighet til å fremme saka for eget kommunestyre. 

Administrasjonssjefene i de deltakende kommuner innkalles til regionrådsmøtene, med møte- 

og talerett. Rådsordføreren kan også innkalle andre til møter i regionrådet og hovedstyret.  

 

 

§ 4 

REGIONRÅDETS STYRING AV DEN SAMLEDE REGIONALE VIRKSOMHET 

 

Det interkommunale samarbeidet består av mange organer hvor kommunenes og regionrådets 

innflytelse er varierende, men som etterhvert kan innarbeides i et helhetlig regionalt system. 

Intensjonen med denne avtalen er at NTRR etterhvert skal bli tillagt avgjørelsesmyndighet på 

nærmere angitte områder. 

 

NTRR har et hovedansvar for å ivareta kommunenes engasjement på det regionale plan, og 

sørge for en samordnet og effektiv ledelse av denne for å nå de mål som regionrådet fastsetter.  

 

I denne sammenhengen tilligger det NTRR å: 

 fortløpende vurdere organiseringen, beslutningsstrukturen og ansvarsfordel-             

ingen mellom ulike regionale virksomheter. 

 legge opp et system for årsmeldinger, planer, regnskap og budsjetter mm som gir 

grunnlag for vurdering av kommunale tilskudd til virksomheter som inngår i den 

regionale budsjettering. 

 fordele de økonomiske rammer til de respektive virksomheter og aktiviteter. 

 

NTRR's oppfølging gjennom året skjer ved at hovedstyret holdes ajour gjennom 

styreprotokollene for de ulike virksomheter, og ved at minst en av ordførerne er representert i 

de respektive styrer. 
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§ 5 

REGIONRÅDETS INTERNE VIRKSOMHET 

 

Regionrådet vil i prinsippet måtte ta seg av alle regionale saker som ikke er lagt til andre 

regionale organer - herunder samferdselssaker, delegerte forvaltningssaker, felles hør-

ingsuttalelser m.v. 

 

Forøvrig fastsettes det ingen faste regler for hvilke saker som kan/skal behandles av 

regionrådet eller dets organer, utover det som er pålagt etter lover, forskrifter, selskapsavtale 

mm. 

 

Rådsordføreren innkaller til regionrådsmøte med 4 ukers varsel og til styremøte med 14 

dagers varsel. Lederen i representantskapet innkaller til representantskapsmøte med 4 ukers 

varsel. Kopi av innkalling til møter i regionråd, representantskap og styre sendes administra-

sjonssjefene og pressen. 

 

Det føres møteprotokoll for disse 3 organene som sendes de samme instanser som nevnt 

foran. 

 

Det skal utarbeides årsmelding som sendes til de deltakende kommuner. 

 

 

 

§ 6 

KOMMUNENES INNSKUDDSPLIKT, ANSVAR OG TILSKUDD TIL DRIFT 

 

Hver deltakerkommune eier like stor andel av selskapet, og hver kommune skyter inn kr 12 

500 - tilsammen kr 75 000. 

 

Eierne hefter utad i forhold til sin eierandel, som utgjør 1/6 av selskapets kapitalinnskudd. 

 

Eiernes ansvar for selskapets lånegjeld fordeles i forhold til sin eierandel. 

 

Resultatområdenes økonomiske rammer og ansvar framgår av egne vedtekter og budsjett. 

 

Kommunenes tilskudd til drift av NTRR fordeles på kommunene etter nærmere avtale mellom 

kommunene.  

 

Tilskuddets størrelse baseres på NTRR's budsjett som skal vedtas innen 1.10. hvert år. 

Budsjettet er ikke endelig før deltakernes budsjetter er behandlet i h.h.t. kommunelovens § 45 

nr 4. 
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NTRR kan i tillegg vedta handlingsbudsjett som omhandler enkelttiltak og prosjekter. Disse 

finansieres særskilt og etter vedtak i representantskap/hovedstyre. 

 

Hver kommune dekker møte- og reiseutgifter for sine representanter. 

 

 

§ 7 

SELSKAPETS SIGNATURRETT/LÅNEOPPTAK/FOND M.M. 

 

Styreleder og ett styremedlem har signaturrett i fellesskap. 

Styreleder og daglig leder tildeles prokura. 

 

Selskapet kan ta opp lån. Selskapets samlede låneopptak kan ikke overskride  

kr 500 000. 

 

Selskapet har regnskapsplikt etter regnskapsloven. 

 

Representantskapet kan treffe vedtak om oppbygging av interne fond på nærmere bestemte 

vilkår. 

 

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres 

økonomiske forpliktelser. 

 

 

 

§ 8 

SEKRETARIAT 

 

NTRR skal ha et sekretariat med permanent bemanning. Selskapet skal ha hovedkontor i 

Nordreisa kommune. 

 

Hovedstyret skal være ansettende myndighet for daglig leder og øvrig personell, etter vedtak 

om hjemmel for slik(e) stilling(er) av fast eller midlertidig karakter i representantskapet. 

 

Sekretariatet skal foruten å ta hånd om ordinære sekretariatsoppgaver for NTRR, også foreta 

utredninger og administrere prosjekter i tråd med NTRR's intensjoner og beslutninger. 

 

Sekretariatet skal i den utstrekning NTRR finner det tjenlig, også fungere som sekretariat for 

permanente og midlertidige interkommunale organer og utvalg som arbeider innen NTRR's 

virkefelt. 
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§ 9 

IKRAFTTREDEN/UTVIDELSE/UTTREDELSE/OPPLØSNING 

 

Denne avtale trer i kraft når den er godkjent av de seks kommunestyrer, senest 01.01.98. 

 

Representantskapet kan med 2/3 flertall vedta opptak av nye eiere i NTRR. Vedtak om opptak 

av nye eiere skal legges fram for de nåværende eierkommuner til avgjørelse, hvor minst 2/3 

av eierkommunene stemmer for slikt opptak. 

 

Den enkelte kommune kan si opp sitt deltakerforhold i NTRR med ett års skriftlig varsel, med 

uttreden fra det nærmest påfølgende årsskifte. Det vises forøvrig til bestemmelsene i kom-

munelovens § 27. 

 

Oppløsning av selskapet eller deler av det kan skje etter at representantskapet har fattet vedtak 

om dette med minimum 2/3 flertall. Vedtak om oppløsning av hele eller deler av selskapet 

skal legges fram for eierkommunene til avgjørelse, hvor minst 2/3 av eierkommunene 

stemmer for slik oppløsning. 

 

Endring av selskapsavtalen som gjelder selskapets firma, angivelse av deltakere, formål, 

plassering av hovedkontor, antall styremedlemmer, innskuddsplikt og plikt til andre ytelser, 

eierandel, ansvarsdel, antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer 

den enkelte deltaker oppnevner samt annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen, skal 

vedtas av kommunestyrene. Andre endringer i selskapsavtalen krever minst 2/3 flertall i 

representantskapet. 

  

Det vises forøvrig til utfyllende bestemmelser om disse forhold i samarbeidsavtalen. 

 

Denne selskapsavtalen gjelder for et interkommunalt ansvarlig selskap med delt ansvar (DA), 

og er å anse som en interkommunal avtale etter kommunelovens § 27. Selskapsloven gjelder 

for selskapet. 

 

Forøvrig gjelder kommunelovens bestemmelser for selskapets virksomhet, herunder også 

andre lover, forskrifter mm som regulerer offentlig virksomhet, så langt de passer. 

 

Nord-Troms 29.04.2008 

 

_________________     _________________    ________________ 

Lyngen kommune       Storfjord kommune    Gaivuotna-Kåfjord 

kommune 

 

________________      _________________   _________________ 

Skjervøy kommune      Nordreisa kommune   Kvænangen kommune 
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NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
FORSLAG OM ØKNING AV RESSURS MED 0,5 STILLING – RÅDMANNSUTVALG 
Ref sak ny organisering av regionrådet høsten 2017 
 
KOSTNAD FOR 0,5 STILLING: PERSONAL- OG KONTORHOLD KR 350.000 (2018) 
 
Fordelingsnøkkel: 

 40 % av rammen fordeles likt mellom kommunene 
 60 % fordeles etter folketall 01.01. foregående år  
 

 
KOMMUNE: 

 
FOLKETALL  
01.01.16.: 

 
"FAST BELØP"  
(40 %): 

 
FORDELING ETTER 
FOLKETALL (60 %): 

 
 «ØKNING RESSURS» 
KOSTNAD FRA 2018 

 
Kvænangen 

 
  1 231 

  23.300     16.270     39.570 
 
Skjervøy 

 
  2 920 

  23.300 
 

    38.550     61.850 

 
Nordreisa 

 
  4 895 

  23.300 
 

    64.590     87.890 

 
Kåfjord 

 
  2 150 

  23.300 
 

    28.420     51.720 

 
Storfjord 

 
  1 865 

  23.300 
 

    24.620    47.920 

 
Lyngen 

 
  2 861 

  23.300 
 

    37.750    61.050 

 
 

 
15 922 

  139.800   210.200  350.000 

 
Storslett 06.10.17 
Berit Fjellberg 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/450 -7 

Arkiv: V63 

Saksbehandler:  Even Kristiansen 

 Dato:                 10.08.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
116/17 Lyngen formannskap 11.10.2017 
50/17 Lyngen kommunestyre 12.10.2017 

 

Innføring av forskrift for nullgrenseforskrift i Lyngen for "Lys i husan" 

Henvisning til lovverk: 
 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i konsesjonsloven § 7, søker Lyngen kommune om tillatelse til å innføre 
nullgrenseforskrift for hele kommunen. 

 
I. Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 2 settes ut av kraft for Lyngen 
kommune for ubebygd tomt som er regulert til boligformål.  
 
II. Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 settes ut av kraft for 
Lyngen kommune for bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig.  
 
III. Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 1 settes ut av kraft for 
Lyngen kommune for eiendommer som omfattes av denne forskriftens punkt I og II. 

Saksopplysninger 
Kommunestyret kan be Landbruksdirektoratet om å innføre lokal forskrift, som innebærer 
konsesjonsplikt uansett størrelse på eiendommen. Slike regler kalles nullgrenseforskrift. Formålet er 
å hindre at eiendommer som bør brukes til helårsbolig blir brukt til fritidsformål.  
 
Formannskapet vedtok i sak 79/16 å sende forslag til forskrift for nullgrense forskrift ut høring, med 
høringsfrist 12.august 2017. 
 
Eiendomsstrukturen i Lyngen preges av «fiskerbondens» liv med små eiendommer, som ofte 
strekker seg fra fjord til fjell og som kunne brødfø «ei ku og noen småfe».  
80% av eiendommene i Lyngen omfattes ikke av boplikt. I det siste året er det gjennomført 28 
eierskifter av eiendommer som ikke omfattes av boplikt.  
 
Iflg jordregister er 297 eiendommer under 35 dekar med fulldyrka areal eller 500 mål skog. Totalt er 
det 377 landbrukseiendommer over 2 dekar i Lyngen. 
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Konsesjonslovens formålsbestemmelse fastslår at loven har til formål å oppnå et effektivt vern om 
landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet.  
 
Hensynet til bosetting er et av de hensynene som skal tilgodeses. Konsesjonsloven er dermed et 
verktøy for å opprettholde eller øke bosettingen på landbrukseiendommer. Konsesjonsloven 
regulerer omsetning av eiendom og som inntrer ved ervervet. Reglene om konsesjon er således 
knyttet til eierskifte.  
 
Lyngen kommune har innført ulike bosettings tiltak for bosetting, tilskudd til nye boliger, i 
kommunens arealplan – og regulerte områder avsatt til spredt boligbygging. 
Stedsutviklingsprosjektet «Lyngen Løftet» har bosettingstiltak en et viktig revitaliserings tiltak for å 
løfte Lyngen. Ved å tilrettelegge for familier kan etablere seg i kommunen, sikres næringslivet 
arbeidskraft og stimulerer til vekst.  
 
Som et ledd i å øke bosettingen i Lyngen fremmes forslag om innføring av nullgrense forskrift om 
nedsatt konsesjonsgrense og tilrettelegge for økt bosetting i kommunen, ved å ta i bruk ledige 
bebygde helårsboliger i kommunen til bosettingsformål.  
 
Eierskifter 2016 
 

Egenerklæring 
eiendommer 2-24 
dekar< 100 dekar 

Egenerklæring pga 
eiendommens 
karakter § 4 

Egenerklæring pga 
slektskap § 5 

Konsesjonspliktige 
eiendommer > 25 
dekar dyrket mark 

Eiendommer > 25 
dekar med bo – plikt  

Driveplikt 

28 9 19 12 12 40 

 
Om lag 500 boliger- og fritidsboliger eies av personer utenfor kommunen.   
 
Lovhjemmel: Konsesjonsloven av 2003, som regulerer omsetninga av fast eiendom. Lovens 
utgangspunkt er at all omsetning av fast eiendom er konsesjonspliktig, det vil si at for å få tinglyst 
overdragelsen (skjøtet) kreves det et vedtak om at man har konsesjon (tillatelse til å erverve). Enten 
vedtak om tillatelse om konsesjon eller egenerklæring bekreftet av kommunen. Så er det en rekke 
bestemmelser om unntak fra hovedregelen om konsesjonsplikt. Et hoved unntak gjelder når kjøper 
er nært i slekt med selger. Et annet hovedunntak går på ”eiendommens karakter”, det vil si størrelse, 
ressurser og bebyggelse. En bebygd1 eiendom under 100 da totalareal og under 35 da. dyrka jord er 
unntatt fra konsesjonsplikt.  
 
Konsesjonsloven § 7 åpner for at kommuner, gjennom kommunal forskrift, kan sette 
konsesjonsfriheten etter § 4 første ledd nr 2 og 4 og § 5 første ledd nr 1 ut av kraft.  
Konsesjonsfriheten gjelder erverv av ubebygd enkelttomt til bolig eller fritidsbolig, bebygd 
eiendom, eller ved erverv fra nær slekt. Innføring av kommunal forskrift innebærer derfor, at slike 
erverv er konsesjonspliktige.  
 
Utvidelse av konsesjonsplikten kan skje hvor kommunen mener det er nødvendig å hindre hus som 
har vært nyttet til helårsbolig blir nyttet til fritidsbolig.  
 
Utvidelse av konsesjonsplikten kan også skje ved erverv av eiendom med bebyggelse som ikke er 
tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring i områder som i 
reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er regulert til boligformål. 
 
Konsesjonsplikten kan også utvides til å gjelde ved erverv av ubebygd tomt som er regulert til 
boligformål, og konsesjonsplikten kan utvides til å gjelde den kretsen av nær slekt som er unntatt fra 
konsesjonsplikt etter § 5 (slektskapsunntaket)  
 
Konsesjonsfriheten kan settes ut av kraft for hele kommunen, eller nærmere definert område av 
kommunen. Kommunen kan ikke velge en egen arealgrense, men må velge mellom lovens 
arealgrense på 100 dekar eller ingen nedre arealgrense (nullgrense).  
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Ny erverver slipper imidlertid å søke konsesjon ved å bekrefte at eiendommen skal brukes som 
helårsbolig. En nullgrenseforskrift vil i praksis bety at det vil være boplikt på små eiendommer, ofte 
fritidseiendommer, som normalt er under arealgrensene både for konsesjonsplikt og lovbestemt 
boplikt. Boplikten er upersonlig, og den er oppfylt så lenge noen bebor eiendommen iht. 
bestemmelsene i folkeregister loven.  
 
Konsesjonsplikt oppstår blant annet dersom eiendommen tidligere er brukt som helårsbolig2. Dette 
er den viktigste hovedgruppen. Det at noen har vært registrert som bosatt på eiendommen er et 
sentralt moment i konsesjonsmyndighetenes helhetsvurdering for å fastslå om en eiendom er eller 
har vært brukt som helårsbolig. Ved vurderingen av om konsesjon skal gis, kan kommunen bare 
trekke inn de hensyn som har vært bestemmende for innføringen av forskriften, dvs 
bosettingshensynet.  
 
Konsesjonsplikten gjelder ikke hvis erververen forplikter seg til at eiendommen skal brukes som 
helårsbolig. Det betyr at erververen forplikter seg til at eiendommen skal brukes som helårsbolig, av 
eier eller leietaker i eiertiden av eiendommen iht folkeregister loven.  
 
Etter § 7 femte ledd er fristen for bosetting ett år fra ervervet. Erververen må innen fristen sørge for 
enten å bli registrert bosatt på eiendommen selv, eller dokumentere at det er registrert en annen 
person på eiendommen.  
 
Høringsuttalelser pr. 12.august 2017: 
Pr 21.08.17 er det ikke registrert høringsuttalelser. 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Økonomiske konsekvenser  
Ingen kjente konsekvenser  
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser  
Ingen kjente konsekvenser  
 
Miljøkonsekvenser  
Ingen kjente konsekvenser  
 
Folkehelse/friluftsliv  
Ingen kjente konsekvenser 
Økonomiske konsekvenser 
Ingen kjente konsekvenser 
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Vurdering av alternativer og konsekvenser 
For 2016 var det 28 egenerklæringer, hvor 9 eiendommer var bosatt, 11 
eiendommer hvor eier/e er bosatt utenfor eiendommen.  
 
Ved innføring av foreslåtte forskrift kan en anta eierskifte til sameie vil 
reduseres.  
 
Erfaringer fra andre kommuner: 
Steigen og Hamarøy kommune har felles landbrukskontor. 
 
Steigen kommune 
Erfaringer fra Steigen kommune. Kommunen har i ettertid opphevet 
forskrift om 0- konsesjon. 
Hamarøy har videreført forskriften. 
 
For å ta ei slik konsesjonssak til behandling, kreves det at 
konsesjonseiendommen har vært avertert til salgs. Praktiseringa av 
forskrifta medfører dermed at alle boliger som skal selges ut av nær familie 
enten selges til boligformål eller blir avertert til salgs. Dermed blir 
potensielle boligkjøpere oppmerksomme på at et hus vurderes solgt.  
Dette vurderes som en positivt for bosettingshensynet.  
 
Erfaringene fra Steigen igjennom 12 årene regelverket har vært praktisert 
har det gradvis blitt mer kjent blant aktørene i eiendomsmarkedet. Til en 
viss grad innretter selgere av boliger seg etter at regelverket finnes, slik at 
man prøver å finne kjøpere som skal bruke eiendommen til boligformål. På 
denne måten har regelverket ei viss virkning i markedet som ikke er direkte 
målbar. Når selgere, meglere og potensielle kjøpere kontakter kommunen 
for å få informasjon om regelverk og veiledning om framgangsmåte i 
forbindelse med en overdragelse, opplever vi i enkelte saker at partene blir 
”veileda bort fra et avslag”. Denne effekten vises ikke i statistikken over 
antall søknader og antall avslag.  
 
Det kan hevdes at de 60 søknadene som har vært til behandling 
representerer de sakene regelverket ikke har virket i, der det ikke har lyktes 
å finne kjøpere som ønsket boligen til boligformål. Hvis Steigen kommune 
i stor grad oppnår hensikten med regelverket, så blir boligene omsatt til 
boligformål, og det blir svært få søknader om konsesjons til fritidsformål.  
 
Kontroll med at boplikten overholdes gjøres ved at administrasjonen går 
igjennom de egenerklæringene som er sendt inn, det vil si vi etterprøver de 
overdragelsene som er gjort uten å søke konsesjon, fordi kjøperen har 
bekrefta at eiendommen skulle brukes til boligformål. Det blir kontrollert 
med folkeregisteret om det er noen registrert bosatt på eiendommen. I de 
aller fleste tilfellene er det det. Der det ikke er noen bosatt, blir eieren 
kontaktet. I noen tilfeller har slik oppfølging ført til at eieren måtte søke 
konsesjon i ettertid. Denne søknaden blir da behandla på vanlig måte.  
 
På generelt grunnlag er det utvilsomt at utvida konsesjonsplikt er ei 
begrensing i markedet. For aktørene, spesielt selgerne, er det negativt. Jo 
flere potensielle kjøpere, jo bedre pris er det rimelig å forvente. Vi kan ikke 
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dokumentere gjennom konkrete eksempler at forskrifta har medført lavere 
pris på eiendommer som har vært omsatt.  
 
Men den generelle markedsteorien tilsier det. Den begrensninga 
kommunen har lagt på omsetning av boligeiendommer, kan også spille inn 
i forhold til potensielle boligbyggeres vurderinger. Det er i utgangspunktet 
en økonomisk risiko forbundet med å bygge bolig i Steigen, siden 
markedet for boliger er svært lite.  
 
Meldal kommune 
Har innført 0-konsesjonsgrense og har hatt ordningen en viss tid. De mener 
av ordningen har fungert som forventet. Det skyldes en presis forskrift med 
få unntakstilfeller.  
 
Røros kommune  
Har innført 0-konsesjons for i områder definert som boligområder i 
kommuneplanens arealdel.  
 
Svært mange fritidseiendommer, stor etterspørsel etter fritidseiendommer, 
spesielt fra Trondheim er begrunnelsen for innføring av forskriften.  
 
I LNFR – områder og med eiendommer over 35 dekar fulldyrka areal er de 
ordinære konsesjonsbestemmelsene som gjelder.  
 
Oppfølging av konsesjonsbestemmelsene kan medføre ressursbehov.   
 
Gratangen kommune  
Har innført 0-konsesjonsgrense. Hoved effekten ved innføringen er en 
bevisstgjøring «tomme hus» er ressurs for bosetting.  
Konkurransen om boliger/eiendommer som ikke omfattes av 
konsesjonsbestemmelsene fra personer utenfra, kan være en prisdriver og 
hindrer lokalbefolkningen tilgang til bolig i kommunen.  
«Lys i husan» vil medføre til revitalisering av lokale bygdesamfunn. 
 
 
Med bakgrunn i eiendomsstrukturen i kommunen med svært mange små eiendommer som ikke 
omfattes av boplikt, vil en tilrettelegge for flere beboelige boliger blir bosatt.  
 
Utvidet konsesjonsplikt 0-konsesjon innebærer at kommunen innfører lokal forskrift hjemlet i § 
7 konsesjonsloven med innføring av kommunal forskrift, søker om å sette konsesjonsfriheten 
etter § 4 første ledd nr. 2 og 4 og § 5 første ledd nr. 1 ut av kraft.  
 
Forslaget innebærer innføring av lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter 
konsesjonsloven § 4 førsteledd 2 og 4 punkt samt konsesjonsloven § 5.1 første ledd 1 punkt.  
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§ 4. første ledd 2 punkt:  
Ubebygde enkelttomter for bolig eller fritidshus som ligger i et område som i kommuneplanens 
arealdel eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er utlagt til bebyggelse og anlegg, og 
der tomteinndelinger foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene.  
 
Kommentar:  
Endringsforslaget innebærer at ubebygde tomter for bolig eller fritidshus som ligger i 
kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan og godkjent fradelt etter plan og bygningsloven, 
som er utlagt til bebyggelse og anlegg er konsesjonspliktig. 
 
Forslag til vedtak:  
I Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 2 settes ut av kraft for Lyngen 
kommune for ubebygd tomt som er regulert til boligformål.  
 
§ 4 første ledd 4 punkt lyder slik:  
Bebygd eiendom, ikke over 100 dekar, der fulldyrka og overflatedyrka jord ikke er mer enn 35 
dekar.  
 
Kommentar: 
I Lyngen er det 377 eiendommer over 2 dekar, hvorav 80 % er unntatt boplikt. Det registreres 
stor etterspørsel etter landbrukseiendommer som er unntatt boplikt. 9 eiendommer ble ervervet 
hvor eier er bosatt på eiendommen og 11 eiendommer ble ervervet uten bosetting/fritidsformål.   
 
Boplikten kan oppfylles ved at erverver entes selv bosetter seg på eiendommen iht 
folkeregisterlovens bestemmelser eller ved upersonelig boplikt. Dvs at eiendommen er utleid til 
personer som iht folkeregisterlovens bestemmelser. 
 
Bebygd eiendom defineres iht til forskrift for folkeristerloven:  

a) som selvstendig bolig som har minst 30 kvm boareal, og leilighet og har som:  
b) har innlagt vann og avløp, og  
c) pendleren eier eller disponerer for et tidsrom som forutsettes å få en varighet av minst et 

år, og 
d) pendleren har tilgang til alle ukens dager. 

 
Forslag til vedtak: 
Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 settes ut av kraft i Lyngen 
kommune for bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig. 
 
 
§ 5.første ledd 1 punkt lyder slik:  

I. 
Eierens ektefelle, eller er i slekt med eieren eller eierens ektefelle i rett 
oppstigende eller nedstigende linje eller i eierens eller ektefellens første 
sidelinje til og med barn av søsken, eller er i svogerskap med eieren i rett 
oppstigende linje, forutsatt at eieren har sitt konsesjonsforhold i orden. 
Konsesjonsplikt kan likevel følge av § 7 annet ledd. 
 
Dersom eiendommen har bebyggelse som er eller har vært brukt som 
helårsbolig, og eiendommen består av mer enn 35 dekar fulldyrka eller 
overflatedyrka jord, er konsesjonsfriheten betinget av at erverver bosetter deg 
på eiendommen innen et år og selv bebor den den minst fem år.  
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Konsesjonsplikt oppstår hvis eiendommen tidligere er brukt som helårsbolig. Det 
at noen har vært registrert som bosatt på eiendommen vil være et sentralt moment 
i konsesjonsmyndighetenes helhetsvurdering for å fastslå om en eiendom er eller 
har vært brukt som helårsbolig. Det har ingen betydning for spørsmålet om 
konsesjonsplikt om vedkommende har bodd kortere eller lengre tid på den. Det er 
heller ikke av betydning for konsesjonsplikten om det er lenge siden eiendommen 
ble brukt som helårsbolig, eller om selve huset har endret karakter som følge av 
påbygging, restaurering eller lignende. 
 
 
II. 
Etter konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 2 trenger heller ikke den som har odelsrett 
søke konsesjon. Det er imidlertid nytt i 2009 at en odelsberettiget som ikke selv 
vil bosette seg på en bebygd eiendom som er eller har vært brukt som helårsbolig, 
må søke konsesjon. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentar: 
I 2016 ble det levert ca 20 egenerklæringer om eierskifte basert på pkt 5,1 slektskaps forholdet.  
Endringsforslaget innebærer at «slektskaps unntaket» faller bort. 
 
Forslag til vedtak: 
Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 1 settes ut av kraft for Lyngen 
kommune for eiendommer som omfattes av denne forskriftens punkt I og II. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2017/308 -5 

Arkiv: 210 

Saksbehandler:  Hilde Grønaas 

 Dato:                 12.09.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
99/17 Lyngen formannskap 27.09.2017 
117/17 Lyngen formannskap 11.10.2017 
51/17 Lyngen kommunestyre 12.10.2017 

 

Regnskapsrapportering 2017-2 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven § 47 nr. 2.  
FOR 2000-12-15 nr. 1423: Forskrift om årsbudsjett § 10. 
 
 

Vedlegg 
1 Investeringsrapport 2017-2 

 

,Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 27.09.2017  
 

Behandling: 
Forslag fra formannskapet: 
Formannskapet ber om at det i forbindelse med budsjettbehandlingen fremmes en utredning om 
alternative legevaktsordninger. 
 
Formannskapet tar saken til orientering men ber rådmannen vurdere om det finnes alternative 
muligheter for dekning av merforbruket. Saken legges frem på formannskapsmøtet 11.10.17. 
 
VEDTAK: 
Lyngen formannskap tiltrer sitt eget forslag til vedtak. Enst 

Vedtak: 
Formannskapet tar saken til orientering, men ber rådmannen vurdere om det finnes alternative 
muligheter for dekning av merforbruket. Saken legges frem på formannskapsmøtet 11.10.17. 
 
Formannskapet ber om at det i forbindelse med budsjettbehandlingen fremmes en utredning om 
alternative legevaktsordninger. 
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Rådmannens innstilling 
1. Kommunestyret tar regnskapsrapport nr. 1-2017 til orientering.  
2. Driftsregnskap: 

a. Merutgifter til driftsprosjekt 50179, 50180 og 50181 dekkes ved bruk av 
disposisjonsfond. Det opprettes to nye driftsprosjekt hvor utgifter dekkes av 
disposisjonsfond. Det vedtas følgende budsjettendring: 
  Ansvar Prosjekt 
Disposisjonsfond - 694 900  9000  
Arctic Race 269 000 1300 og 4400 50180 
Den 12. mann 186 000 1300 50179 
Riving kommunalt bygg 155 000 4400 50516 
Næringsarrangement 88 900 1300 50182 
 

b. Merutgifter ansvar 4405 dekkes ved bruk av disposisjonsfond 
c. Merutgifter til husleie ansvar 4410 dekkes ved reduksjon av renter og avdrag. 
d. Merutgifter til legetjenesten ansvar 3450 dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 
e. Det vedtas følgende budsjettendringer: 
 

Ramme: 2 Administrative tjenester -174.000
Ramme: 3 Oppvekst og kultur 174.000
Ramme: 4 Helse, sosial og omsorg 1.500.000
Ramme: 5 Plan, teknikk og næring 2.699.000
Ramme: 7 Budsjettskjema 1A -4.199.000  

 
 

3. Investeringsregnskap: 
a. Kommunestyret tar investeringsrapporten til orientering 
b. Det vedtas følgende budsjettendringer: 
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13101 EGENKAPITALINNSKUDD KLP -8
39701 Overføring fra driftsregnskapet 8

14003 KJØP/SALG AV AKSJER/ANDELER -500
14103 PERSONALHUS NORD-LENANGEN KIRKEGÅRD 19
14111 DIGITALT PLANREGISTER -33
14118 BALLBINGE EIDEBAKKEN SKOLE -189
14139 RÅDHUS -21
15001 EIDEBAKKEN - TILRETTELEGGING FUNKSJONSHEMMEDE 150
15010 LYNGSEIDET SENTRUM - FYSISKE TILTAK 650
15011 KOMTEK BYGGSAK 33
15015 FURUFLATEN INDUSTRIOMRÅDE - SØR 5.700
15022 STEDSUTVIKLING - ELVEPARKEN -400
15023 STEDSUTVIKLING - DELPROSJEKT PARKVEIEN -370
15029 LYNGENLØFTET - PROSJEKTLEDELSE -300
15030 KONSEPT EL-SYKKEL 420
16011 LYNGENHALLEN - KLATREVEGG 750

37001 Overføring fra staten -750
16016 KJØP BRANNBIL NORD-LENANGEN -75
16017 EIDEBAKKEN SVØMMEHALL - RENOVERING -6.600
16018 GJENOPPBYGGING ETTERVERNBOLIGER SOLHOV 450
16019 KJØP MODULHUS 7
16025 INTERNKONTROLLSYSTEM 21
16026 LYNGSTUNET ANTENNEANLEGG 5
17006 BUSS LYNGSTUNET/FRIVILLIGSENTRALEN -20
48001 KJØP/SALG AV TOMT OG GRUNN 12
49999 FELLES FINANSIERING INVESTERINGER 1.041  

 

Saksopplysninger 
1. Innledning 

Prognosen for regnskapsrapport nr. 2017-2 bygger på regnskapstall per 31. august, samt prognose på 
forventet forbruk resten av året. Det er rapportert per sektor, samt at sektor- og enhetsledere har 
kommentert avvik, prognose og tiltak for å redusere avvik. 
 
Prognosen er utarbeidet for både drifts- og investeringsregnskap. 
 
For driftsregnskapet tas det utgangspunkt i regnskapsskjema 1A: 
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Regnskapsskjema 1A - drift Årsbudsjett Reg. budsjett Regnskap 31/8 Prognose

Skatt på inntekt og formue 59 117 000 59 117 000 37 302 931 59 117 000
Ordinært rammetilskudd 155 543 000 155 543 000 104 834 323 155 543 000
Skatt på eiendom 6 620 000 6 620 000 3 364 074 6 620 000
Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 148 0
Andre generelle statstilskudd 1 993 000 6 128 000 1 660 555 6 128 000
Sum frie disponible inntekter 223 273 000 227 408 000 147 162 031 227 408 000
Renteinntekter og utbytte 715 000 715 000 916 609 715 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 9 152 000 9 152 000 6 034 299 8 253 000
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0
Avdrag på lån 15 000 000 15 000 000 9 591 690 14 000 000
Netto finansinnt./utg. -23 437 000 -23 437 000 -14 709 380 -21 538 000
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0 0 0 0
Til ubundne avsetninger 233 000 5 609 000 0 5 609 000
Til bundne avsetninger 0 0 7 240 0
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 0 5 699 000 0 5 699 000
Bruk av ubundne avsetninger 0 767 000 0 767 000
Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0
Netto avsetninger -233 000 857 000 -7 240 957 000
Overført til investeringsregnskapet 1 106 000 1 006 000 0 1 098 000
Til fordeling drift 198 497 000 203 822 000 132 445 411 205 729 000

1 Politikk og kirke 7 721 000 7 719 000 5 952 845 7 719 000
2 Administrative tjenester 20 656 000 20 724 000 13 578 198 20 724 000
3 Oppvekst og kultur 59 157 000 63 858 000 39 165 693 64 630 373
4 Helse, sosial og omsorg 84 059 000 86 742 000 69 178 620 88 767 139
5 Plan, teknikk og næring 24 522 000 25 068 000 14 618 684 27 908 000
6 Finans 2 382 000 -289 000 -10 898 447 -289 000
7 Budsjettskjema 1A 38 088

Sum fordelt til drift 198 497 000 203 822 000 131 633 681 209 459 512
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 811 730 -3 730 512  
 
Totalt ihht prognosen tyder det på et regnskapsmessig merforbruk på drøyt 3,7 mill. kroner. Avvikene 
er forklart nedenfor, tiltak foreslått i vedtakspunkt.  
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2. Økonomisk rapportering fra sektorene 
 
Samlet oversikt over ramme 1-5 viser følgende prognose: 
 

Ramme 
Årsbudsjett 
inkl. endring 

Budsjett 1.-
2.tert 

Regnskap 1.-
2. tertial Avvik i kr Prognose 

Endret 
prognose Ny prognose 

1 Politikk og kirke 7 719 000 6 752 266 5 952 845 799 422 7 719 000 0 7 719 000 

2 Administrative tjenester 20 724 000 14 257 052 13 578 198 678 854 20 724 000 0 20 724 000 

3 Oppvekst og kultur 63 858 000 40 894 061 39 165 693 1 728 367 63 858 000 772 373 64 630 373 

4 Helse, sosial og omsorg 86 742 000 69 100 559 69 178 620 -78 061 86 742 000 2 025 139 88 767 139 

5 Plan, teknikk og næring 25 068 000 17 017 391 14 618 684 2 398 707 25 068 000 2 840 000 27 908 000 

 Sum 204 111 000 148 021 329 142 494 040 5 527 289 204 111 000 5 637 512 209 748 512 
Det er et forventet merforbruk på driftsrammene på totalt 5,6 mill. kroner. Rådmannen foreslår tiltak for 
å redusere dette med 4,199 mill. kroner. Øvrige avvik må dekkes innenfor vedtatt ramme. 
 
Ramme 1 
 

Ramme 1 Politikk og kirke 
Årsbudsjett 
inkl. endring 

Budsjett 1-
2. tertial 

Regnskap 
1-2. tertial Avvik i kr Prognose 

Endret 
prognose 

Ny 
prognose 

Ansvar 1100 PROSJEKTER POLITIKK 0 0 2 199 -2 199 0 0 0 

Tjeneste 1000 BUDSJETT - FORSLAG/VEDTAK 0 0 16 000 -16 000 0 0 0 

Tjeneste 1001 KOMMUNESTYRET 923 000 690 933 653 989 36 944 923 000 0 923 000 

Tjeneste 1002 ORDFØRER 1 156 000 770 667 744 995 25 671 1 156 000 0 1 156 000 

Tjeneste 1004 FORMANNSKAPET 416 000 277 333 166 924 110 410 416 000 0 416 000 

Tjeneste 1006 ROVVILTUTVALG 10 000 6 667 1 650 5 017 10 000 0 10 000 

Tjeneste 1009 KOMMUNE- OG STORTINGSVALG 205 000 136 667 69 608 67 058 205 000 0 205 000 

Tjeneste 1100 KONTROLLUTVALG OG REVISJON 877 000 843 667 514 727 329 067 877 000 0 877 000 

Tjeneste 1206 ARBEIDSMILJØUTVALG 13 000 8 667 5 762 2 905 13 000 0 13 000 

Tjeneste 1803 RÅD FOR FOLKEHELSE 65 000 43 333 29 762 13 571 65 000 0 65 000 
Sum ansvar 1110 POL. STYRING OG 
KONTROLLORGANER 3 665 000 2 777 934 2 203 417 574 643 3 665 000 0 3 665 000 

1112 LEVEKÅRSUTVALGET 343 000 343 000 239 130 103 870 343 000 0 343 000 

1113 NÆRINGSUTVALGET 133 000 133 000 57 865 75 135 133 000 0 133 000 

1114 KLIMA- OG MILJØUTVALGET 63 000 63 000 18 805 44 195 63 000 0 63 000 

1208 KIRKE OG LIVSSYN 3 515 000 3 435 333 3 425 928 9 405 3 515 000 0 3 515 000 

Sum ramme 1 7 719 000 6 752 267 5 945 145 807 248 7 719 000 0 7 719 000 
 
Ramme 1 forventes å gå i balanse.  
 
Kommunestyret: Noe merforbruk på tapt arbeidsfortjenesten ifht budsjett. 
Formannskapet: Stort merforbruk på tapt arbeidsfortjenesten ifht budsjett. 
Kontrollutvalget: Kontingent for 2. halvår til KomRev Nord IKS gjenstår, derfor stort positivt avvik på 
Kontrollutvalget. 
Levekårsutvalget: Tilskuddsmidler hvor det gjenstår kr 58 000. 
Næringsutvalget: merforbruk på tapt arbeidsfortjenesten, men dette vil dekkes av mindreforbruk på 
andre poster. 
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Ramme 2 
 

2 Administrative tjenester 
Årsbudsjett 
inkl. endring 

Budsjett 1-2. 
tertial 

Regnskap 1-
2. tertial Avvik i kr Prognose 

Endret 
prognose 

Ny 
prognose 

1300 PROSJEKTER (rådmannen) 484 000 484 000 582 432 -98 432 484 000 0 484 000 

1310 ADMINISTRATIVE TJENESTER 12 037 000 7 697 357 7 712 860 -15 503 12 037 000 0 12 037 000 

1450 FELLESKOSTNADER 4 811 000 3 814 362 3 156 515 663 347 4 811 000 0 4 811 000 

1451 IKT 3 519 000 2 346 000 2 154 071 191 929 3 519 000 0 3 519 000 

1452 KOMMUNAL FIBER -127 000 -84 667 -22 180 -62 487 -127 000 0 -127 000 

Sum ramme 2 Adm. tjenester 20 724 000 14 257 052 13 578 198 678 854 20 724 000 0 20 724 000 
 
Ingen avvik på ansvar 1310-1452, forventer å gå i balanse. 
 
Sentralt budsjett for lærlinger er plassert på ramme 2 (ansvar 1450) og skal fordeles til de enhetene som 
har lærlinger. P.t. er det kun to enheter som har lærlinger, IKT/Adm. og Lyngsdalen oppvekstsenter. 
Budsjettmidler må derfor reguleres fra ramme 2 til ansvar 2111 Lyngsdalen oppvekstsenter. 
 
Ansvar 1300 Prosjekter (rådmannen disponerer) 
Prosjekt  Budsjett inkl. endring Regnskap Avvik i kr Endret prognose Ny prognose 

50179 FILMEN "DEN 12. MANN" 200 000 290 911 -90 911 94 680 385 591 

50180 ARCTIC RACE 350 000 546 037 -196 037 310 609 862 646 

50181 LYNGENLØFTET - MATPROSJEKT 94 000 93 750 250 0 93 750 

 Sum 644 000 930 698 -286 698 401 609 1 332 307 
 
Den 12. mann – prosjekt 50179: 
Det ble avsatt kr 200 000 av rådmannens prosjektmidler til driftsprosjektet «Den 12. mann». Prosjektet 
hadde per 31/8 et merforbruk ca. på kr 91 000, i tillegg kommer kostnader på ca. 95 000. Totalt et 
merforbruk på ca. kr 186 000. 
 
Det foreslås at merkostnader dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 
 
Arctic Race – prosjekt 50180: 
Det ble avsatt kr 150 00 av rådmannens prosjektmidler samt bevilget kr 200 000 i k-sak 33/17 til dette 
driftsprosjektet. Prosjektet hadde per 31/8 et merforbruk på drøyt kr 196 000, og enda gjensto det noen 
kostnader. Prognosen tyder på totalt kr 862 646, da er tilskudd/inntekt på kr 40 000 tatt med.  
 
I dette prosjektet er utgifter til riving av et kommunalt bygg tatt med, og disse ble høyere enn forventet 
– ca. kr 155 000, i tillegg til et næringsarrangement i regi av ordfører – drøyt kr 88 900.  
 
I formannskapsmøte 12/9 ble det diskutert hvorvidt man skulle ta med lønn til egne ansatte i prosjektet. 
Prosjektet er etter dette møtet belastet med lønn til vikarer/ekstrahjelp og overtidsbetaling for egne 
ansatte på drøyt kr 200 000, i tillegg til en del andre kostnader. Rådmannen anbefaler ikke at man 
belaster prosjektet ytterligere med lønnskostnader. 
 
Det foreslås at merkostnader til riving og næringsarrangement settes på egne driftsprosjekt og at 
kostnadene dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Ved å ta ut disse kostnadene, blir prosjektet Arctic 
Race på totalt kr 619 000, et merforbruk på kr 269 000. Det foreslås at dette dekkes ved bruk av 
disposisjonsfond. 
 
Lyngenløftet – Matprosjekt – prosjekt 50181: 
Det er avsatt kr 94 000 av rådmannens prosjektmidler til utgifter til konsulentbistand til et matprosjekt. 
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Ramme 3 

3 Oppvekst og kultur 
Årsbudsjett 
inkl. endring 

Budsjett 1-
2. tertial 

Regnskap 
1-2. tertial Avvik i kr Prognose 

Endret 
prognose 

Ny 
prognose 

2100 GRUNNSKOLEPROSJEKTER 69 000 43 766 99 235 -55 469 69 000 0 69 000 

2101 GRUNNSKOLEN - FELLES 5 785 000 4 146 667 3 714 213 432 454 5 785 000 0 5 785 000 

2111 LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER 4 162 000 2 669 070 2 787 644 -118 574 4 162 000 146 185 4 308 185 

2115 LENANGEN BARNE-OG UNGDOMSSKOLE 7 674 000 4 899 162 4 766 032 133 130 7 674 000 -6 800 7 667 200 

2116 EIDEBAKKEN SKOLE 22 948 000 15 325 842 15 669 939 -344 097 22 948 000 801 000 23 749 000 

2117 VOKSENOPPLÆRINGA 4 640 000 1 770 560 -338 145 2 108 705 4 640 000 0 4 640 000 

2200 FØRSKOLEPROSJEKTER 0 0 3 293 -3 293 0 0 0 

2201 BARNEHAGER - FELLES 234 000 234 000 77 750 156 250 234 000 0 234 000 

2211 KAVRINGEN BARNEHAGE 5 238 000 3 226 069 3 404 439 -178 371 5 238 000 100 000 5 338 000 

2212 KNØTTELIA BARNEHAGE 5 851 000 3 736 891 3 772 673 -35 783 5 851 000 1 988 5 852 988 

2215 LENANGEN BARNEHAGE 2 253 000 1 438 422 1 175 280 263 142 2 253 000 -240 000 2 013 000 

2310 KULTURSKOLEN 1 359 000 850 320 773 402 76 918 1 359 000 -30 000 1 329 000 

2400 KULTUR -  PROSJEKTER 0 0 1 022 274 -1 022 274 0 0 0 

2410 KULTURTILBUD 2 509 000 1 796 644 1 470 222 326 423 2 509 000 0 2 509 000 

2411 BIBLIOTEK 1 136 000 756 648 767 442 -10 794 1 136 000 0 1 136 000 

Sum ramme 3 Oppvekst og kultur 63 858 000 40 894 061 39 165 693 1 728 367 63 858 000 772 373 64 630 373 
 
Ansvar 2111 Lyngsdalen oppvekstsenter: Nye behov i elevgruppa. 
 
Ansvar 2116 Eidebakken skole: Merforbruk pga. engasjementstilling for elever med annet morsmål enn 
norsk. Bør dekkes av avsatte fondsmidler. Lisenser til programvare. 
 
Ansvar 2211 Kavringen: Svikt i foreldrebetaling grunnet mange små barn og søsken. 
 
Ansvar 2215 Lenangen barnehage: Mindreforbruk pga. lavere fastlønn enn budsjettert grunnet barnetall 
 
 
Ramme 4 

4 Helse, sosial og omsorg 
Årsbudsjett 
inkl. endring 

Budsjett 1-2. 
tertial 

Regnskap 1-
2. tertial Avvik i kr Prognose 

Endret 
prognose Ny prognose 

3100 
HELSE, SOSIAL OG 
OMSORGSPROSJEKTER 150 000 95 567 -962 536 1 058 102 150 000 0 150 000 

3105 HELSE OG OMSORG ADM. 3 991 000 2 748 894 2 183 834 565 060 3 991 000 -356 200 3 634 800 

3106 
HELSE OG OMSORG FELLESUTGIFTER 
TIL FORDELING 2 628 000 1 816 587 1 308 329 508 257 2 628 000 -66 000 2 562 000 

3310 SOSIALTJENESTEN 3 750 000 2 462 554 3 191 801 -729 247 3 750 000 -134 600 3 615 400 

3311 BARNEVERNSTJENESTEN 3 185 000 2 192 765 2 515 680 -322 915 3 185 000 307 850 3 492 850 

3411 PRAKTISK BISTAND 2 604 000 1 681 665 1 443 341 238 324 2 604 000 63 500 2 667 500 

3412 
TILTAK ELDRE OG 
FUNKSJONSHEMMEDE 1 885 000 992 167 978 154 14 012 1 885 000 -93 000 1 792 000 

3414 HJEMMETJENESTEN YTRE LYNGEN 9 501 000 6 029 718 6 140 131 -110 414 9 501 000 240 735 9 741 735 

3450 
LYNGSTUNET HELSE- OG 
OMSORGSSENTER 13 961 000 8 914 294 10 834 267 -1 919 973 13 961 000 1 660 514 15 621 514 

3451 LANGTIDSAVDELING LYNGSTUNET 14 156 000 9 151 703 9 772 911 -621 208 14 156 000 384 300 14 540 300 

3452 KORTTIDSAVD./KAD LYNGSTUNET 8 603 000 6 171 977 5 498 000 673 977 8 603 000 -618 460 7 984 540 

3453 HJEMMETJENESTEN INDRE LYNGEN 8 465 000 5 932 746 5 427 519 505 226 8 465 000 49 500 8 514 500 

3454 RUS OG PSYKISK HELSE 6 992 000 6 909 147 6 735 358 173 789 6 992 000 -185 100 6 806 900 

3510 SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER 6 871 000 14 000 777 14 111 831 -111 054 6 871 000 772 100 7 643 100 

Sum ramme 4 Helse, sosial og omsorg 86 742 000 69 100 559 69 178 620 -78 061 86 742 000 2 025 139 88 767 139 
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Ansvar 3100: Prosjektene regner en med vil være i balanse ved utgangen av året. 
 
Ansvar 3105 HSO adm.: Positivt avvik pga. vakant stilling. 
 
Ansvar 3310 Sosialtjenesten: Positivt avvik på kr 134.000. Det blir brukt mindre til økonomisk 
sosialhjelp og kvalifiseringsstønad. I 2017 er det blitt bosatt flyktninger i Lyngen, et betydelig beløp er 
brukt fra økonomisk sosialhjelps budsjett for å dekke tannlegebehandling, kjøp av klær og til støtte til 
livsopphold.  
 
Ansvar 3311 Barnevernstjenesten: Et negativt avvik på over kr 300.000. Det er brukt kr 135.000 til å 
utbetale ansatte som har vært i bakvakt, staten har bestemt at barneverntjenesten skal være tilgjengelig 
24 timer i døgnet. I forbindelse med flytting til nye lokaler er det kjøpt inn kontor utstyr for kr 83.000. 
Det er flere barn som plassert i fosterhjem/statlig institusjon enn planlagt. 
 
Ansvar 3412 Tiltak eldre og funksjonshemmede: Merforbruk lønn. 
 
Ansvar 3414 Hjemmetjenesten Ytre Lyngen: Et negativt avvik på kr 240 000. Det er mindre 
lønnsutgifter enn budsjettert, men for "vikar ved annet fravær" blir det et merforbruk på kr 120.000. Det 
negative avviket skyldes hovedsakelig at refusjon sykepenger er blitt budsjettert for høyt. Prognosen 
viser at det blir kr 300 000 mindre enn budsjettert. Det er positivt at sykefraværet går ned, ved 
budsjettering av neste års budsjett må det tas hensyn til dette. 
 
Ansvar 3450 Lyngstunet: Prognosen viser et avvik på kr 1.6 mill., hvor legetjenesten alene har et 
negativ avvik på 1.5 mill. Det er blitt brukt 0.55 mill. i ekstra lønnsutgifter som hovedsakelig er 
utbetaling av Nord-Norges permisjon. Det er blitt brukt kr 65 000 mer i vikarer enn budsjettert. 
Utbetaling av tillegger for vakt og lign utgjør kr 430 000. De 3 faste legevaktsleger har fast lønn hvor 
alle vakttillegg er inkludert. Tilleggene er når andre leger kommer inn og tar vakter, samt at når 
turnuslege har vakt, må en "godkjent" lege være i bakvakt. Dvs. at det er to som skal ha utbetaling for 
vakta. Det er kommet en ny forskrift om akuttmedisin, som vil gjelde fra 2018. Det vil bli stilt enda 
strengere krav til leger som skal ha legevakt, fyller de ikke kravene, må det være lege i bakvakt. Det må 
bli vurdert hvor lenge Lyngen kommune klarer å drive en egen legevakt. Vi har en meget god tjeneste, 
men det koster. Det er en inntektssvikt på kr 200 000 i husleie fra legene. Det ble budsjettert for 
optimistisk i fjor. De tre legene som går legevakt, får ferien utbetalt. Det gir en merutgift på kr 230 000 
som det ikke ble tatt høyde for i budsjettet. 
 
Ansvar 3451 Langtidsavd: Prognosen viser et avvik på kr 384 000. Avviket skyldes hovedsakelig 
merutgifter til vikarer og ekstrahjelp. Ved langtidsavdelingen viser det seg vanskelig å få redusert 
sykefravær selv om det er jobbet mye med det. Prognosen viser at det vil bli brukt 1.3 mill. på vikar ved 
sykefravær. Virkningen av samhandlingsreformen begynner å gjøre seg gjeldende, 
spesialisthelsetjenesten bygger ned antall senger, noe som fører til at det er vanskelig (umulig) å få inn 
pasienter på alderspsykiatrisk avdeling. Tidligere ble mennesker med demens sykdom gjerne innlagt til 
utredning, for så å komme til Lyngstunet. Nå kommer de rett fra hjemmet og inn til avdelingen. I 
overgangsfasen må en ha 1:1, dvs en ansatt som er øremerket for pasienten. Det fører til merforbruk av 
personell og gir økte lønnsutgifter. 
 
Ansvar 3452 Korttidsavd: Det er brukt mindre på lønn enn budsjettert. Korttidsavdelingen har et lavt 
sykefravær. 
 
Ansvar 3454 Rus og psykisk helse: Prognosen viser et positivt avvik på kr 185.000. Det er mindre 
lønnsutgifter enn budsjettert. Avdelingen har lavt forbruk av vikarer pga lavt sykefravær. 
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Ansvar 3510 Solhov bo- og aktivitetssenter: Prognosen viser et negativt avvik på kr 772 000. 
Hovedårsaken er merforbruk av lønn, ekstrahjelp og bruk av overtid. Sykefraværet synker, og det blir et 
negativt avvik i refusjon av sykepenger på kr 230 000. På Solhov, som ved langtidsavdelingen merkes 
følgende av samhandlingsreformen. Beboerne blir innlagt, men blir utskrevet før de er ferdig behandlet. 
Det fører til behov for økte ressurser når de kommer tilbake til boligen, de må ha oppfølging av en 
"øremerket" person, noe som fører til økte utgifter. 
 
Ved aktiviteten er 2 årsverk tatt ned. Det må bli sett videre på organiseringen av Solhov. 
 
 
Ramme 5 
 

5 Plan, teknikk og næring 
Årsbudsjett 
inkl. endring 

Budsjett 1-2. 
tertial 

Regnskap 1-
2. tertial Avvik i kr Prognose 

Endret 
prognose Ny prognose 

4400 BYGG OG ANLEGG, PROSJEKTER 325 000 325 000 510 100 -185 100 325 000 0 325 000 

4405 PLAN 3 170 000 2 559 392 2 344 696 214 695 3 170 000 800 000 3 970 000 

4407 NÆRING 822 000 1 611 338 1 351 478 259 860 822 000 0 822 000 

4408 KOMMUNALE HAVNER OG KAIER 0 0 -5 040 5 040 0 0 0 

4410 BYGG OG ANLEGG 14 847 000 9 785 878 10 601 616 -815 738 14 847 000 2 040 000 16 887 000 

4412 FORVALTNING TEKNISKE TJENESTER 4 449 000 3 372 213 1 562 720 1 809 493 4 449 000 0 4 449 000 

4710 VANN OG AVLØP -1 619 000 -2 523 415 -3 370 577 847 162 -1 619 000 0 -1 619 000 

4810 FEIING OG BRANNBEREDSKAP 3 074 000 1 886 984 1 623 689 263 295 3 074 000 0 3 074 000 

Sum ramme 5 Plan, teknikk og næring 25 068 000 17 017 391 14 618 684 2 398 707 25 068 000 2 840 000 27 908 000 
 
 
Ansvar 4405: Merkostnader til kjøp av konsulentbistand til planarbeid. 
Ansvar 4410: manglende budsjett til husleie rådhuset. 
 
Rådmannen foreslår at kjøp av konsulentbistand dekkes ved bruk av disposisjonsfond, og at det 
reguleres inn budsjett til husleie fra ramme 7. 
 
Ramme 6 
Pensjonskostnader 
 
Lønnsreserve 
Årets lønnsforhandlinger er ikke sluttført, men det forventes et moderat oppgjør og at man holder seg 
innenfor avsatt ramme på kr 3,5 mill. 
 
Ramme 7 
Skatt og rammetilskudd 
Økt skatteinngang i Norge pr. 31.8. var 3,9 % i forhold til samme periode i fjor. For Lyngen kommune 
var økningen 4,0 %. 
Hvis dette blir resultatet for året, vil dette gi en merinntekt på ca. 1,6 mill. i 2017.  
 
Revidert nasjonalbudsjett nedjusterte anslaget til 1,0 % økning, og dette vil gi en budsjettsvikt på ca. 0,7 
mill. Neste anslag fra Regjeringen kommer ved framleggelsen av statsbudsjettet for 2018 i oktober. 
 
Årets skatteinngang er ikke kjent før i februar. Som vanlig vil rådmannen derfor ikke tilrå at årets 
budsjett for skatt og rammetilskudd endres nå pga. denne usikkerheten. 
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Eiendomsskatt 
Årets utskrevne eiendomsskatt gav en merinntekt på ca. kr 50.000, men utgifter til retaksering på ca. kr 
35.000 reduserer dette. 
 
Avdrag og renter på lån 
Årets avdrag er som tidligere år, godt over vedtatt minsteavdrag. Med årets positive renteutvikling, ser 
det ut til at rentekostnadene blir langt lavere enn budsjettert. Med bakgrunn i 1. tertialrapport, 
manglende budsjett til husleie for rådhuset og prognosene for ramme 5, anbefaler rådmannen at 
budsjettpostene avdrag og renter reduseres og reguleres til ramme 5. 
 
 

3. Investeringer 
I tertialrapport 1-2017 ble rådmannen bedt om å fremme ny sak om finansiering av årets investeringer 
til tertialrapport 2-2017. 
 
Rådmannen følger ellers opp forrige tertialrapport med forslag til budsjettjusteringer for mindre avvik.   
 
Når det gjelder rapporterte overskridelser på utvidelse av kirkegårdene på Lenangsøyra og Eidebakken, 
så har kirkevergen rapportert om at disse ikke vil være klare før prosjektene er avsluttet i slutten av 
september slik at en får gjennomgått arbeidene med entreprenør.  Det er derfor ikke mulig å si noe mer 
angående økonomien i dette nå, og dette må sannsynligvis tas opp i en egen sak til kommunestyret i 
høst. 
 
Prosjekt 16002 Parkering og offentlig toalett planlegges utført i 2017 ved Koppangen, Nord-Lenangen 
og Furuflaten så langt det lar seg gjøre. 
 
Det vises for øvrig til vedlegget «Investeringsrapport 2017-2» for nærmere kommentarer om status på 
framdrift og økonomi for de ulike investeringsprosjektene, samt forslag til budsjettendringer. Noen 
investeringer kommenteres særskilt: 
 
14003 Kjøp/salg av aksjer/andeler. Kr 500.000 i aksjeutbytte fra Avfallsservice AS er inntektsført. 
Ekstraordinært aksjeutbytte skal posteres i investeringsregnskapet og benyttes i denne sammenheng til 
finansiering av årets investeringsregnskap. 
 
15015 Furuflaten industriområde sør. Som nevnt i rapporten viser anbudene merutgifter på ca. 5 mill., 
og dette foreslås dekket inn innenfor rammen av årets investeringsbudsjett. 
 
16008 Lyngenhallen kunstgress. Innkommet anbud viser en stor utfordring mht. kostnadene for 
varmeanlegg, samt at en har fått avslag på søknad om spillemidler. Det foreslås derfor at denne saken 
forelegges kommunestyret som egen sak når oppdaterte kostnader og finansiering er klar. Dvs. at 
prosjektet må forventes utsatt inntil videre, eller så snart byggekomitèen vurderer å kunne gå videre. 
 
16017 Eidebakken svømmehall renovering. Prosjektet er beregnet ca. 3,5 mill. billigere enn budsjettert, 
samt at utbetalt forlik fra prosjekterende kan tilføres prosjektet som økt finansiering med 3,1 mill. Av 
totalt 3,625 mill. i forlik skulle dekke entreprenørens saksomkostninger på kr 204.942, samt 
kommunens utgifter i saken. Dette frigjør 6,6 mill. i årets investeringsbudsjett. 
 
16018 Gjenoppbygging ettervernboliger Solhov. Utgifter til gjenanskaffelse av inventar, ikt, mv. er 
beregnet til ca. 450.000. Kr 111.490 i erstatning for tapt inventar er inntektsført i prosjektet i 2016. 
 
47022 Innereidet boligfelt. I tertialrapport 2017-1 ble det antydet at en måtte påregne å sluttføre 
prosjektet i 2018-budsjettet. Status nå er at det er klargjort for 12 tomter som bør være tilstrekkelig på 

61



kort sikt. Grunnkjøp er gjennomført, selv om noen formaliteter gjenstår før kommunen overtar 
eiendommen.  Videre brukes gjenstående midler til ferdigstillelse av vei inklusiv asfaltering. Det vil 
derfor ikke være nødvendig med nye bevilgninger i 2018 slik rådmannen vurderer det. 
 
49999 Felles finansiering investeringer. Forslaget til budsjettendringer medfører et foreløpig mindre 
behov for bruk av lånemidler med ca. 1 mill. Dette vil endre seg ved behandling av sluttregnskapene for 
utvidelsen av kirkegårdene, samt saken om Lyngstuva kunstgress. 
 
Etter all sannsynlighet vil det ikke bli foretatt låneopptak i 2017 til kommunale investeringer med 
unntak av byggelån til Lenangen skole. I tillegg er det foretatt låneopptak i Husbanken til startlån. 
Dette vil medføre at årets budsjetterte renter og avdrag kan reduseres. 
 
 

4. Sykefravær 
Sykefraværet har hatt en nedgang ifht 1. tertial: 
Sykefravær 
2017 

Korttidsfravær 
(1-16 dgr) 

Langtidsfravær 
(>=17 dgr) 

Totalt 2016 

1. tertial 2,4 % 6,6 % 9 % 10,6 % 
2. tertial 1,3 % 4,3 % 5,6 % 7,5 % 

 
Det jobbes aktivt med å redusere sykefraværet gjennom Nærværsprosjektet. Det er for tidlig å si noe om 
det lave fraværet har sammenheng med denne jobbinga, det vil man kunne se på sikt. 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
K-sak 123/16 Årsbudsjett 2017. 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Det er et forventet merforbruk på ramme 1-5 på totalt 5,6 mill. kroner. Med unntak av uforutsette 
kostnader som vedlikehold, kjøp av tjenester el.l. til lovpålagte oppgaver, vurderer rådmannen det slik 
at innmeldte avvik på ramme 4 og 5 ikke kan dekkes innenfor vedtatte budsjettrammer. Det foreslås 
derfor at dette dekkes delvis av andre budsjettposter og disposisjonsfond. Øvrig merforbruk må dekkes 
innenfor vedtatte rammer. 
 
Rådmannen ser at Lyngen kommune har en del utfordringer ifht samhandlingsreformen, og at dette 
påfører kommunen ekstra kostnader og nye behov. Dette er noe som bør følges opp i kommende 
budsjettbehandlinger. 
 
Rådmannen minner kommunestyret på det ansvar som påhviler rådmannen med god økonomistyring og 
internkontroll. De bevilgninger som gjøres av kommunestyret er rådmannens ansvar, og for at disse skal 
forvaltes ihht lovverk, økonomistyring og internkontroll er det rådmannen som skal ha styring. Det er 
også rådmannens ansvar å rapportere til kommunestyret. Siste års utvikling er bekymringsfull, og gjør 
at rådmannen ikke kan stå inne for alt ved rapportering. Dette er en situasjon som for fremtiden må 
unngås.
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INVESTERINGSRAPPORT PR. 2. TERTIAL 2017
Årsb- Vedtatte Justert Regnskap Ny Budsjett-

Prosjekt budsjett endringer budsjett pr. per. 8 prognose endringer Kommentar/tiltak

13019 ØRA INDUSTRIOMRÅDE - UTVIDELSE 0 1 500 1 500 222 1 500

Sluttarbeid pågår i forbindelse med etablerte pumpestasjon, som ikke har innfridd som forventet. Det
ses på forskjellige tekniske løsninger, og vil avslutte innen utgangen av året. Budsjettramme forventes
overholdt.

13101 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 0 0 0 998 0
Egenkapitaltilskudd til KLP for 2017 ble kr 8.000 lavere enn budsjettert. Drifts- og
investeringsbudsjettet korrigeres tilsvarende.

35291 Kjøp av aksjer og andeler -8
39701 Overføring fra driftsregnskapet 8

14003 KJØP/SALG AV AKSJER/ANDELER 0 0 0 -500 -500 -500 Aksjeutbytte Avfallsservice AS. Skal brukes i investeringsregnskapet.

14101 EIDEBAKKEN KIRKEGÅRD - UTVIDELSE 0 2 939 2 939 2 181 2 939
Avsluttes i løpet av september. Overskridelser på arbeidet blir ikke klare før etter dette i flg.
kirkevergen. Gjelder både Eidebakken og Lenangsøyra. Tas opp som egen sak.

14102 LENANGSØYRA KIRKEGÅRD - UTVIDELSE 0 1 211 1 211 1 322 1 211 Se kommentarer prosjekt 14101.
14103 PERSONALHUS NORD-LENANGEN KIRKEGÅRD 0 0 0 19 19 19 Avsluttet. Avsluttende elektriske arbeider budsjettjusteres.
14106 INFRASTRUKTUR REISELIV 0 300 300 0 300 Merking av turløyper, infoskilt, mv. Avsluttes i løpet av høsten.

14111 DIGITALT PLANREGISTER 0 779 779 2 779 -33
Møte med Kartverket i løpet av oktober vil avklare økonomisk behov. Muligens vil dette bli mindre
kostnadskrevende enn beregnet. Eventuell budsjettjustering avventes.

14117 LENANGEN B/U-SKOLE - OMBYGGING 70 176 -7 561 62 615 3 388 62 615

Fremdriften er noe forskjøvet i starten og tiltak må muligens settes inn for å unngå forsinkelser.
Planlagt montering av yttervegger grunnmur starter 18.09., limtre/massivtre uke 45 og takelementer
uke 50. Avslått søknad om spillemidler pga. manglende midler. Ny søknad om spillemidler fremmes for
2018. Ikke framkommet signaler om avvik i økonomisk ramme.

14118 BALLBINGE EIDEBAKKEN SKOLE 0 0 0 -189 -189 -189 Korreksjon regnskap 2016 og tilskudd kr 5.000.
14120 KULTURSKOLEN - INSTRUMENTER 0 50 50 0 50 Innkjøp av instrumenter. Avsluttes i løpet av høsten.

14121 EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO 2 500 2 300 4 800 893 4 800
Reparasjon av tak, skifting av vinduer og utbedring av drenering sluttføres i løpet av 2018. Økonomisk
ramme synes ok.

14126 VEILYS - ARMATURER, MV. 0 969 969 0 969

Ingen tilbud innkommet i 2 anbudsrunder for etablering av nye veilysroder i hht.
kommunestyrevedtak. Ny utlysning med endret tilbudsgrunnlag i løpet av høsten innenfor økonomisk
ramme.

14127 HELIKOPTERLANDINGSPLASS 700 0 700 0 700
Anbefaling om plassering ved Lyngenhallen foreligger. Innkommet merknad til plasseringen er under
behandling. Planlagt politisk behandling i oktober.

14129 OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER 1 500 0 1 500 0 1 500 Utføres i løpet av høsten innenfor økonomisk ramme.
14139 RÅDHUS 19 000 -18 654 346 82 346 -21 HMS-tiltak sol-/lysavskjerming på rådhuset. Blir sluttført i 2017.

15001 EIDEBAKKEN - TILRETTELEGGING FUNKSJONSHEMMEDE 300 0 300 33 300 150
Sluttføres i løpet av høsten. Økonomisk ramme er for lav. Eksakte tall ikke klar før oktober, anslagsvis
ca. 150.000 må tilføres prosjektet. Budsjettjusteres.

15008 SOLHOV BO- OG AKT. - VARMEPUMPE 0 53 53 53 53 Avsluttet.

15010 LYNGSEIDET SENTRUM - FYSISKE TILTAK 5 000 1 612 6 612 0 7 312 650

Kr 650.000 tilbakeføres investeringsmidlene, jfr. prosjekt 15022, 15023, 15029 og 15030.
Områdeplanen for Lyngseidet krever 9 konsekvensutredninger og må anskaffes fra eksterne fagmiljø.
Stipulert kostnader til dette er ca. kr 500.000. Det må vurderes om dette må finansieres over drift.

15011 KOMTEK BYGGSAK 0 0 0 33 0 33 Variabel lønn fra 2016. Foreslår at dette dekkes innenfor budsjettet til prosjekt 14111.

15015 FURUFLATEN INDUSTRIOMRÅDE - SØR 15 100 -6 800 8 300 855 8 300 5 700

Har vært ute på anbud. Kontraktsforhandlinger avsluttes denne måned og prosjektet starter opp
umiddelbart. Det har vært utfordringer i forhold til godkjenning av reguleringsplan og ervervelse av
grunn, men dette er på plass nå.
Anbudene viser en høyere anskaffelseskost enn budsjettert som må justeres opp med kr. 5.027 mill. i
forhold til opprinnelig budsjett for kai og maskinarbeider, samt kr. 0.700 mill. på grunnundersøkelser
og eiendomservervelser totalt kr. 20,827 mill. totalt.
Ferdigstillelse vil bli våren 2018, forbruk 2017 vil være estimert 10,000 mill. totalt.

15018 KAI SANDNESET, NORD-LENANGEN 0 17 132 17 132 2 757 17 132
Ingen tilbud på første anbudsrunde, ny utlysning er foretatt og anbudsfrist på dette er 27. sept.
Sannsynligvis vil hovedaktiviteten på dette bli vinter/vår 2018.
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15022 STEDSUTVIKLING - ELVEPARKEN 0 3 307 3 307 266 2 907 -400

Planlagte tiltak ferdigstilles i løpet av oktober. Montering av utstyr, lekeapparater er forsinket fra
leverandører, men leveres i begynnelsen av oktober. Gjenstående tiltak må overføres til 2018 og må
sees i sammenheng med områdeplanen. Spillemidler og tilskudd fra Sparebankstiftelsen
budsjettjusteres.

15023 STEDSUTVIKLING - DELPROSJEKT PARKVEIEN 0 290 290 273 -80 -370

Gjenstående arbeider er å få demontert gamle lysstolper og kabler skal legges i eksisterende rør.
Venter på avklaring fra ulike kabeleiere. Kostnader med dette arbeidet ikke avklart. Tilskudd fra
Miljødirektoratet budsjettjusteres.

15028 LYNGENLØFTET - UTSTYR TIL ARRANGEMENT 0 1 500 1 500 383 1 500 Foreløpig innkjøpt festivaltelt og diverse utstyr til dette.

15029 LYNGENLØFTET - PROSJEKTLEDELSE 0 1 000 1 000 1 067 700 -300
Deler av prosjektledelse finansieres med innvilget tilskudd fra fylkeskommunen og føres i
driftsregnskapet. Det frigjør ca. 300.000 av investeringsmidlene.

15030 KONSEPT EL-SYKKEL 0 0 0 161 420 420

Totale utgifter til innkjøp av sykler og etablering av sykkelparkering er beregnet til ca. 600.000. Av
dette finansieres kr 180.000 av klimasatsmidler fra Miljødirektoratet. Kr 420.000 budsjettjusteres fra
prosjekt 15010.

15710 AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING 1 500 743 2 243 65 2 243
Mindre tiltak utført i 2017. Lyngseidet sentrum bør prioriteres, men ikke mulig å utføre før i 2018. Må
sees i sammenheng med områdereguleringsplan for Lyngseidet sentrum.

15711 VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING 5 000 4 340 9 340 0 9 340
Vanntilførsel Koppangen og Eidstranda planlegges utført i 2017. Prosjektering av ny vannledning fra
Kvalvik til Lyngseidet planlegges igangsatt i 2017.

16002 PARKERING OG OFFENTLIGE TOALETT 0 1 296 1 296 90 1 296
Koppangen, Nord-Lenangen og Furuflaten planlegges utført i 2017. Koppangen har utfordringer med
grunneiertillatelse og reguleringsplanen, så kan bli utsatt.

16006 OPPGRADERING LYNGEN KIRKE 500 0 500 500 500 Investeringstilskudd utbetalt kirkelig fellesråd.

16008 LYNGENHALLEN - KUNSTGRESS 0 1 970 1 970 0 1 970

1 tilbud mottatt på kunstgress, belysning og varme. Kunstgress og belysning synes å kunne løses
innenfor vedtatt ramme. Oppvarming er utfordrende mht. kostnader. Økonomien i prosjektet er
usikker da en fikk avslag på søknad om spillemidler i 2017. Saken må sannsynligvis behandles i
kommunestyret før oppstart.

16010 VELFERDSTEKNOLOGI 1 000 662 1 662 21 1 662
Som rapport ved 1. tertial arbeids det med felles prosjekt i Nord-Troms. Anbudsrunde i løpet av
høsten. I tillegg arbeides det med interne løsninger.

16011 LYNGENHALLEN - KLATREVEGG 0 1 250 1 250 0 1 250 750

Tilsagn om kr 750.000 i spillemidler, dvs. at en har 2 mill. i finansiering. 3 tilbud innkommet, hvorav ett
er under 2 mill. Tilbudene vurderes om de tilfredsstiller kravsspesfikasjonen. Hvis kostnadene
overstiger finansieringen, legges saken fram for kommunestyret til behandling.

37001 Overføring fra staten -750
16012 TØMMESTASJON BOBILER 0 0 0 1 0 Avsluttet.
16016 KJØP BRANNBIL NORD-LENANGEN 300 0 300 210 225 -75 Prosjektet fullført. Budsjettet kan reduseres med kr 75.000.

16017 EIDEBAKKEN SVØMMEHALL - RENOVERING 0 21 945 21 945 7 298 15 345 -6 600
Ferdigstilles tidlig 1. kvartal 2018. Inngått forlik med prosjekterende vil tilføre prosjektet ca. 3,1 mill. i
ekstern finansiering. Utgiftene er stipulert til å kunne bli ca. 3,5 mill. under vedtatt ramme.

16018 GJENOPPBYGGING ETTERVERNBOLIGER SOLHOV 1 200 0 1 200 2 356 1 450 250

Bygget ferdigstilles etter planen innen desember 2017. Noe økt behov for tilpasning til brukergruppen
vil medføre økt kommunal finansiering. Bl.a. inventar, eventuell carport og ønske om etablering av
intern gangvei vil medføre økte kostnader. Foreløpig stipuleres kr 250.000 til innkjøp av nødvendig
utstyr innendørs. Eventuelle tilleggsarbeider utendørs legges fram for kommunestyret til behandling.

16019 KJØP MODULHUS 0 0 0 7 7 7 Avsluttet.

16022 TYTTEBÆRVIKA KULVERT OG KAI 3 500 1 500 5 000 460 5 000

Kontrakt er inngått med entreprenør, og hovedutførelse vil bli gjennomført oktober/november i år.
Asfaltarbeider utføres i 2018 og vil være av et mindre beløp.
Budsjettpris stemmer godt med innkommet anbud.

16025 INTERNKONTROLLSYSTEM 0 0 0 21 0 21
Lønnskostnader fra 2016 (variabel lønn). Foreslår at dette dekkes innenfor budsjettet til prosjekt
14139.

16026 LYNGSTUNET ANTENNEANLEGG 0 0 0 5 5 5 Avsluttet.

17001 LENANGSØYRA HAVN 1 005 0 1 005 872 1 005

Ervervelse er foretatt som vist i regnskap, 0.133 mill. gjenstår benyttet til infrastruktur og bes overført
til 2018. Det pågår nå diskusjon om salg av hele området til næringsformål. Dette vil sluttføres medio
oktober i år.

Årsb- Vedtatte Justert Regnskap Ny Budsjett-
Prosjekt budsjett endringer budsjett pr. per. 8 prognose endringer Kommentar/tiltak
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17002 OVERFØRT PROSJEKT 16022 2017 (TYTTEBÆRVIKA NY KAI) 1 500 -1 500 0 5 0
17003 ELEV- OG ANSATTE PC 350 0 350 267 350 Sluttført i 2017. Ingen avvik.

17004 LYNGSTUNET - NYE HEISER 1 000 0 1 000 0 1 000
Legges ut på anbud i løpet av september med frist november. Ferdigstillelse avhenger av når tjenesten
kan utføres.

17005 EIDEBAKKEN SKOLE - OPPGRADERING I HHT. PÅLEGG 350 0 350 0 350
Noen tiltak er utført . Utfordrende å finne hvordan alle tiltakene kan løses. Avklares i løpet av høsten
og utføres i løpet av året.

17006 BUSS LYNGSTUNET/FRIVILLIGSENTRALEN 300 0 300 320 300 -20 Kjøretøy innkjøpt, gjenstår salg av gammelt kjøretøy som finansierer resterende.

17007 HAGETRAKTOR/KLIPP/SNØFRES/KOSTING 500 0 500 0 500
Traktor bestilt, leveres i løpet av høsten. Bevilgning brukes også til å etablere lagerplass for traktor og
utstyr.

17008 RIVING STIGENVEIEN 2 (UNGDOMSKLUBBEN) 0 0 0 0 0
Tilbudsgrunnlag utarbeides i høst med sikte på gjennomføring av prosjektet i løpet av vinteren. Vedtatt
finansiert av disposisjonsfond.

42410 KUNSTGRESS LYNGSTUVA 0 0 0 192 -258

Ca. 180.000 gjelder oppretting av feilposteringer fra 2016. Ca. 10.000 gjelder framføring av
lavspentkabel til anlegget.
Mulig tilbakeføring av vedtatt kontanttilskudd fra Lyngstuva SK på kr 300.000, jfr. egen
kommunestyresak. Økt tilsagn spillemidler på kr 750.000.

47022 INNEREIDET BOLIGFELT 0 468 468 326 468
Resterende grunnkjøp er gjennomført, men eiendomsoverdragelsen er ennå ikke formelt i orden.
Resterende midler for 2017 brukes til vei/asfaltering. Da er det klargjort for 12 tomter i feltet.

48001 KJØP/SALG AV TOMT OG GRUNN 0 0 0 12 0 12
Etterslep kostnader vedrørende salg av areal til Lerøy i Årøybukt, samt salg av tilleggsareal til
boligtomter i Furuflaten.

49901 HUSBANKLÅN INNLÅN 0 0 0 -846 0 Eventuelle budsjettjusteringer tas mot slutten av året.
49999 FELLES FINANSIERING INVESTERINGER -132 281 -34 601 -166 882 0 -166 882 1 241 Bruk av lånemidler i 2017 kan reduseres.

SUM 0
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Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
2 Årsberetning-2016 
3 Årsregnskap-2016 
4 Revisjonsberetning 2016 

 

 

 

Rådmannens innstilling 
Saken tas til orientering. 
 
 

Saksopplysninger 

Se vedlagte dokumenter 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2017/577 -5 

Arkiv: D11 

Saksbehandler:  Kåre Fjellstad 

 Dato:                 03.10.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
119/17 Lyngen formannskap 11.10.2017 
53/17 Lyngen kommunestyre 12.10.2017 

 

Gjennomføring og finansiering av nytt dekke, lys og varme i Lyngenhallen 

Henvisning til lovverk: 

 

Rådmannens innstilling 
Rådmannen kontraherer leverandør og igangsetter den delen av prosjektet i Lyngenhallen som 
omfatter nytt kunstgress og ny løpebane.  
 
Det innledes forhandlinger med aktuelle leverandører for å redusere kostnadene forbundet med 
nytt lys- og oppvarmingsanlegg.  
 
 

Saksopplysninger 
Lyngen kommunestyre vedtok i politisk sak 11/17, under endringsbehandling av 
investeringsbudsjettet for 2017 å avsette kr 1,97 mill til nytt kunstgress, løpebane, lys og varme i 
Lyngenhallen.  
 
Etter anbudsrunde er det klart at tiltakene vil medføre følgende kostnader, dersom 
gjennomføringen gjøres i henhold til innkomne tilbud: 
 

Tiltak  Sum  
Nytt kunstgress    949 275 
Fjerning av eksistere dekke    297 000 
Renovering av løpebane    235 000 
Nytt lysanlegg    894 700 
Nytt varmeanlegg 4 529 100 
Uforutsette kostnader    345 254 
Sum kostnader eks mva 1 812 582 
Administrasjon    453 146 
Tiltakets totalverdi 9 516 056 
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Etter momskompensasjon og beregnede spillemidler vil det være nødvendig å stille kr 3,74 mill 
i kommunale midler i dette prosjektet, noe som medfører et merforbruk på kr 1,77 mill eks mva 
i forhold til fastsatte ramme.  
 
Rådmannen ser det slik at konkurransen i forhold til lys og varme bør avlyses og det innledes 
direkte forhandlinger med leverandører som anskaffelseslovgivingen gir anledning til.  
 
Under forutsetning at den delen av tiltaket som da gjenstår er berettiget spillemidler vil dette 
kunne gjennomføres for kr 0,802 mill eks mva i bruk av kommunale midler. Det vil dermed 
være tilgjengelig kr 1,168 mill eks mva til lys og varme, det beregnes at slik andel vil kunne 
finansiere anskaffelse på totalt kr 2,158 mill eks mva når spillemiddelandelen medregnes.  
 
Det vil være mulig å redusere investeringskostnadene forbundet med oppvarming betraktelig 
dersom kravet til innetemperatur reduseres fra 22oC til 16oC.  

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Gjennomføring av den delen av tiltaket som innebærer utskifting av kunstgressdekke og 
løpebane vil være nødvendig for å bring hallens attraktivitet og brukbarhet på et akseptabelt 
nivå. Rådmannen vil derfor tilrå at denne delen av tiltaket kontraheres og igangsettes snarest.  
 
Anskaffelse av lys og varme vil ikke påvirkes av om dekket et utført eller ikke, dette kan utføres 
når akseptabelt tilbud er mottatt innenfor fastsatt økonomisk ramme. Det bør innledes 
forhandling med aktuelle leverandører der det bes om tilbud på rimeligere teknisk løsning samt 
at oppvarmingsbehovet reduseres fra 22oC til 16oC. 
 

89



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/1119 -11 

Arkiv: 610 

Saksbehandler:  Kåre Fjellstad 

 Dato:                 03.10.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
120/17 Lyngen formannskap 11.10.2017 
54/17 Lyngen kommunestyre 12.10.2017 

 

Gjennomføring av utredning- eventuell overføring av kommunal boligmasse 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 

 

 

Rådmannens innstilling 
Det avsettes kr 200 000,- til dekning av utgifter forbundet med utredning av fremtidig eierskap 
av kommunens boligmasse. 
 
Budsjettdekning: 
Beløpet dekkes foreløpig inn over kommunens disposisjonsfond, ved eventuell salg til Lyngen 
Servicesenter AS vil kostnadene inngå i kjøpesummen og beløpet tilbakeføres 
disposisjonsfondet i sin helhet.  
 
 

Saksopplysninger 
Viser til sak 104/17, behandlet i formannskapet om eventuell overdragelse av kommunens 
boligmasse. Formannskapet vedtok her å gi rådmannen i oppdrag å utrede flest mulig forhold 
som vil gjøres gjeldende med slik overdragelse.  
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
For å kunne gi en best mulig framstilling av saken er det nødvendig å benytte ekstern 
kompetanse til verdifastsettingen, slik taksering har medført kostnader på kr 164 000,-.  Det vil i 
tillegg være nødvendig å gjennomføre grundigere undersøkelser om forhold som kan ha 
betydning for inneklimaet og sikkerheten i enkelte boliger. Slike undersøkelser kan være å 
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kartlegge radonforekomster, sopp/råte og vurdering av brannsikkerheten samt prosjektering av 
eventuelle tiltak for å forbedre dette. De totale kostnadene til slik utredning vil ligge på kr 
200 000,- rådmannen ser disse kostnadene som nødvendig for at saken skal kunne belyses på en 
best mulig måte. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2017/272 -17 

Arkiv: N44 

Saksbehandler:  Bjørn Eikeland 

 Dato:                 04.09.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
121/17 Lyngen formannskap 11.10.2017 
60/17 Lyngen kommunestyre 12.10.2017 

 

Merknadsbehandling - lokalisering av helikopterlandingsplass på Lyngseidet 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 
Forskrift om utforming av små helikopterplasser (BSL E 3-6) 
 

Vedlegg 
1 Lokalisering av helikopterlandingsplass på Lyngseidet 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

 Permanent helikopterlandingsplass for Lyngseidet etableres ved alternativ 1 – 
Lyngenhallen vest/skateparken, og dimensjoneres iht. til konklusjoner i rapportens 
kapittel 6.5 Konklusjoner.  

 Rådmannen utformer konsesjonssøknad for etablering av helikopterlandingsplass på 
Lyngseidet ved lokalitet 1 iht. rapportens konklusjoner i kapittel 6.5 Konklusjoner. 

 Eventuell permanent helikopterlandingsplass i ytre-Lyngen etableres i tilknytning til 
ambulansestasjonen i Sør-Lenangen. 

 Eventuell permanent helikopterlandingsplass på Furuflaten etableres iht. reguleringsplan 
for utvidelse av Furuflaten industriområde. 

 
 

Saksopplysninger 
Lyngen formannskap vedtok i møte 04.04.17, sak 53/17 å sende rapport 
«helikopterlandingsplasser i Lyngen – rapport om lokaliseringsvalg landingsplasser for 
ambulansehelikopter, Lyngeseidet 28.03.2017» på høring til aktuelle aktører og interesser med 3 
ukers frist for tilbakemelding. 
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Bakgrunnen for utarbeidelse av rapporten er behovet for å finne lokalitet for ny permanent 
helikopterlandingsplass for ambulansehelikopter i Lyngen. Dagens situasjon hvor arealer ved 
Eidebakken skole vanligvis benyttes til landingsplass et uheldig med tanke på HMS-risikoen til 
elever ved skolen. I tillegg oppfyller ikke dagens landingsplass krav som stilles fra 
luftfartsmyndighetene da det ikke foreligger konsesjon for området som benyttes. 
 
Det ble gjort vedtak i levekårsutvalget 06.06.2013 om at det skal utredes alternative 
lokaliseringer for helikopterlandingsplass på Lyngseidet. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe av 
sentrale aktører med representanter fra kommunen, Universitetssykehuset i Nord-Norge, seksjon 
for luftambulanse og operativ flyging representert av Lufttransport AS. Universitetssykehuset i 
Nord-Norge, Seksjon for Luftambulanse v/overlege/Medisinsk leder Bård Rannestad deltatt i 
prosessen med medisinskfaglige vurderinger. Vedrørende flyoperative tema, har sjefspilot 
AW139 i AS Lufttransport, Tommy Kraknes, medvirket. I forbindelse med kvalitetssikringen av 
rapporten, har også fungerende Kommunelege i Lyngen, Christian Schousgaard, medvirket.  
 
I tillegg til lokalisering av helikopterlandingsplass på Lyngseidet, har arbeidsgruppen vurdert 
lokalisering av helikopterlandingsplass i ytre-Lyngen og Furuflaten. 
Metode og resultater 
 
Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av følgende effekt- og resultatmål: 
 
Effektmål 

 Løse problemene og utfordringene for luftambulansetjenesten og lokalsamfunnet på 
Lyngseidet som følge av at dagens skoleområde benyttes til landingsområde. 

 Etablere sikrere flygeforhold for luftambulansen i forbindelse med operativ flyging i 
Lyngen. 

 Etablere permanent helikopterlandingsplasser for luftambulansetjenesten i Lyngen 
kommune som gjør at piloter, medisinsk personell og personalet på ambulansebilene 
alltid har en primær landingsplass å forholde seg til i forbindelse med luft-
ambulanseoppdrag i Lyngen. 

 
Resultatmål 

 Få konsesjonstildeling for etablering av helikopterlandingsplasser i Lyngen 
 Ferdig bygde helikopterlandingsplasser i Lyngen. 

 
Økonomi 
Arbeidsgruppen har utarbeidet et budsjettoppsett for realisering av helikopterlandingsplass på 
Lyngseidet, se tabell 1. I tillegg til investeringskostnadene vil det påløpe kostnader til drift av 
anlegget, f.eks. brøyting, vedlikehold av det tekniske anlegget mm. Endring av festeavtaler/kjøp 
av grunn kan også medføre ekstra kostnader. 
 
Tabell 1 – Budsjett for opparbeidelse av helipad på Lyngseidet (alle beløp eks. mva.) 
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Budsjettoppsettet må regnes som veiledende da faktiske kostnader ikke vil være kjent før det er 
gjennomført offentlig konkurranse for prosjektering og entreprise. Erfaringsmessig vil budsjetter 
overskrides når alle kostnader foreligger. 
 
 
Merknadsbehandling 
 
Innen høringsfristen var det innkommet 7 merknader, samt en etter fristen: 
 
Aktør Tilskrevet Svar 
Universitetssykehuset Nord-Norge, Seksjon for 
Luftambulanse 

05.04.17 05.05.17 

Luftambulansetjenesten ANS 05.04.17  
Lufttransport AS 05.04.17  
Norsk Luftambulanse AS 05.04.17  
Fylkesmannen i Troms 05.04.17 12.05.17 
Troms fylkeskommune 05.04.17 04.05.17 
Luftfartstilsynet 05.04.17  
Statens vegvesen, region nord 05.04.17 05.05.17 
Sametinget 05.04.17 11.04.17 
Eidebakken skole 05.04.17  
Ungdomsrådet i Lyngen 05.04.17  
Opplysningsvesenets Fond 05.04.17  
Rema 1000 AS 05.04.17  
Forbrukersamvirket Nord 05.04.17  
Giæver Eiendom AS 05.04.17 10.04.17 
Kirkevergen i Lyngen 05.04.17 21.04.17 
Lyngseidet bygdeutvalg 05.04.17 19.04.17 
Sør-Lenangen grendelag 05.04.17  
Furuflaten grendelag 05.04.17  
Lyngsalpan Scooterforening 06.04.17  
Lyngen alpinklubb 05.04.17  
Grunneier på Furuflaten  05.04.17  

 
Merknadsbehandling 

94



 
Giæver eiendom         10.04.17  
 
Sammendrag av merknad: 
Ønsker ikke landingsplass ved gjestegården. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rapporten konkluderer med at alternativ 6, gjestegården ikke er aktuell bla. grunnet nærhet til 
fylkesveg 91. Tas til orientering. 
  
Sametinget          11.04.17 
 
Sammendrag av merknad: 
Kan ikke se at landingsplasser kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner, 
og har ingen spesielle merknader til saken. Minner om at dersom det under arbeid i marken 
oppdages gjenstander eller andre strukturer/spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet 
stanses og sametinget varsles. Minner videre på at samiske kulturminner eldre enn 100 år er 
automatisk fredet. 
 
Rådmannens kommentar:  
Tas til orientering. 
 
Lyngseidet bygdeutvalg        19.04.17 
 
Sammendrag av merknad: 
Anbefaler at alternativ 1 blir ny lokalisering av helikopterlandingsplass. 
 
Rådmannens kommentar: 
Tas til orientering. 
 
Lyngen kirkelige fellesråd v/kirkevergen      21.04.17 
 
Sammendrag av merknad: 
Savner en vurdering av alternativ 1 sin nærhet til kirkegården på Eidebakken i dokumentet. 
Påpeker at Eidebakken kirkegård er under utvidelse og at helikopterlandingsplassen (ved 
lokalitet 1) vil havne 20-25 m fra gravplassens ytre margin. Kirkevergen skriver at 
landing/letting av helikopter vil medføre trafikalt kaos dersom dette skjer når en 
begravelseskortesje ankommer kirkegården. Og likens, at landing/letting av helikopter under 
begravelsesseremoni vil medføre at denne vil bli forstyrret/ødelagt. Lyngen kirkelige fellesråd 
fraråder på det sterkeste at fremtidig helikopterlandingsplass blir plassert ved alternativ 1. 
 
Rådmannens kommentar: 
I snitt har det i perioden 2010-2015 vært 23 oppdrag for luftambulansen i Lyngen kommune, 
dette inkluderer oppdrag i Lenangen. I tillegg har det i snitt vært 1 oppdrag med Sea King fra 
330 skvadronen i samme periode. Det er liten sannsynlighet for at bruk av 
helikopterlandingsplass vil skje samtidig med begravelsesseremoni på Eidebakken, men det kan 
ikke utelukkes. Luftambulansen benyttes i oppdrag hvor det står om liv og helse, og tidsbruk er 
en kritisk faktor. Ved vurderingen av de ulike lokaliseringsalternativene er de operative 
flymessige forholdene og medisinske aspekter knyttet til kjøreavstand mellom legekontoret til 
helipaden vektet tyngst. Det vurderes at hensynet til liv og helse for akutt syke er viktigere enn 
hensynet til at begravelsesseremonier på Eidebakken kan bli forstyrret. Tas ikke til følge. 
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Troms fylkeskommune        04.05.17 
 
Sammendrag av merknad: 

- Fylkeskommunen ser at planstatus for lokalitet 1 mangler, og anbefaler at dette tilføyes 
rapporten i punkt 5.2. 

- Fylkeskommunen savner også en vurdering av sikkerhetsforhold ved de ulike 
lokaliseringsalternativene i rapporten, og påpeker at denne bør inneholde en vurdering av 
nærhet til gangvei/sti/snarveier/lekeplasser og hvorvidt landingsplassen vil kunne berøre 
barn og unge. 

- Det er ikke påvist automatisk freda kulturminner ved de ulike lokaliseringene, og 
fylkeskommunen ser det heller ikke som sannsynlig at hittil ukjente kulturminner vil 
kunne bli berørt. Minner videre om tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt jf. 
kulturminnelovens § 8. 

- Mener at rapporten ellers gir en god vurdering av de ulike alternativene og stiller seg bak 
konklusjonene som legges fram. 

 
Rådmannens kommentar: 

- Planstatus for alternativ 1 vil bli tilføyd rapport. Tas til etterretning. 
- Behovet for ny permanent landingsplass for helikopter på Lyngseidet skyldes bla.at 

dagens plassering ikke er tilfredsstillende mtp. HMS-risiko for elever ved Eidebakken 
skole. Sikkerhet for barn og unge har derfor vært et grunnleggende premiss for valg av 
ny permanent landingsplass. Sikkerhet vil bli ivaretatt ved prosjektering av tiltaket, bla. 
gjennom at forskrift om utforming av små helikopterlandingsplasser (BSL-E 3-6) skal 
følges. Alternativ 1 medfører at skateparken må flyttes, noe rapporten påpeker. 
Rådmannen er enig i at rapporten kunne ha beskrevet bedre konsekvensene for barn og 
unge. Alternativ 1 fremstår som den best egnede lokaliteten med god margin. Vektig av 
hensynet til barn og unge vil ikke medføre endring av rapportens konklusjoner. Tas ikke 
til følge. 

- Tas til orientering. 
- Tas til orientering. 

 
Statens vegvesen, region nord       05.05.17 
 
Sammendrag av merknad: 
Statens vegvesen har ingen vesentlige motforestillinger til rapportens konklusjoner om valg av 
helikopterlandingsplass på Lyngseidet. Påpeker at forholdet til avkjørsler, byggegrenser, 
avskjerming, distraksjon, blending mm. mot fylkesveg er forhold som må avklares med 
vegvesenet. Avventer videre tilbakemelding og dialog med kommunen i denne saken. 
 
Rådmannens kommentar: 
Tas til orientering. 
 
Fagmiljøet ved luftambulanseavdelingen, akuttmedisinsk klinikk UNN HF 05.05.17 
 
Sammendrag av merknad: 

- på side 3 pkt. 2.0 og side 17 pkt. 6.2 bør «flygsjef» rettes til «sjefpilot AW139» 
- på side 7 Tabell 4.0 bør «Max flytid ca. 6 timer» rettes til «Max flytid ca. 3 timer» 

Rådmannens kommentar: 
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- Tas til etterretning 
- Tas til etterretning 

Fylkesmannen i Troms        12.05.17 
 
Sammendrag av merknad: 
Ingen merknader. 
 
Rådmannens kommentar: 
Tas til orientering. 
 
 
Vurdering 
 
Lyngseidet 
Rapporten har vurdert 6 alternative lokaliteter for plassering av ny helikopterlandingsplass på 
Lyngseidet opp mot 0-alternativet som er dagens situasjon hvor arealer ved Eidebakken skole 
benyttes. Rapporten konkluderer med at alternativ 1, Lyngenhallen vest/skateparken, er den best 
egnede lokaliteten. Vurderingen er basert på kriterier som arbeidsgruppen har vurdert er de 
viktigste for å oppnå effekt- og resultatmålene. I vurderingen av de ulike 
lokaliseringsalternativene har arbeidsgruppen vektlagt etableringen av er permanent 
landingsområde, de operative flymessige forholdene og de medisinske aspektene knyttet til 
kjøreavstanden mellom helipad og legekontor tyngst. For å sikre kvalifiserte vurderinger av 
medisinske og flyoperative tema har relevant fagkompetanse blitt koblet på arbeidet. 
 
I høringsrunden er det innkommet merknader til rapporten. Bla. har Troms fylkeskommune 
påpekt at rapporten mangler en vurdering av konsekvenser for barn og unge ved de ulike 
lokaliseringsalternativene. Rådmannen tar til etterretning at dette burde ha blitt gjort, men 
vurderer i likhet med Troms fylkeskommune at dette ikke ville ha påvirket rapportens 
konklusjoner da alternativ 1 peker seg ut med gunstige forhold mtp. de operative flymessige 
forholdene og de medisinske aspektene knyttet til kjøreavstanden mellom helipad og legekontor. 
Konsekvenser for barn og unge kan imidlertid avbøtes ved at skateparken flyttes til ny egnet 
lokalitet.  
 
Lyngen kirkelige fellesråd v/kirkevergen har påpekt at det er svært uheldig med helipad ved 
alternativ 1 grunnet konflikt med kirkegården på Eidebakken. Det er en viss risiko for at 
begravelsesseremonier ved Eidebakken kan bli forstyrret ved landing/letting av helikopter 
dersom helipad legges til alternativ 1. Det er rådmannens vurdering at hensynet til medisinske 
og flyoperative vurderinger vektes tyngre enn hensynet til at begravelsesseremonier kan bli 
forstyrret. 
 
Furuflaten 
Rapporten konkluderer med at en eventuell helikopterlandingsplass på Furuflaten etableres iht. 
reguleringsplan for utvidelse av Furuflaten industriområde. 
 
Ytre-Lyngen 
Eventuell fast landingsplass for helikopter i ytre-Lyngen etableres i tilknytning til 
ambulansestasjonen i Sør-Lenangen.  
 
Rådmannens stiller seg bak rapportens vurderinger og konklusjoner.

97



 
 
 
 
 

 
 

HELIKOPTERLANDINGSPLASSER I LYNGEN 
Rapport lokaliseringsvalg landingsplasser for ambulansehelikopter 

Lyngseidet 28.03.2017 
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2 

INNHOLDSFORTEGNELSE 
 
 
1.0 Innledning 
 
2.0 Rapportens mandat, arbeidsgruppens medlemmer samt framdriftsplan 
 
3.0 Juridiske, tekniske og økonomiske rammer 
 

3.1 Juridiske og tekniske rammer 
3.2 Økonomiske rammer 

 
4.0 Luftambulansetjenesten 
 

4.1 Luftambulansetjenesten i Norge 
4.2 Luftambulansetjenesten i Lyngen 
4.3 Helikoptertyper i luftambulansetjenesten 

4.3.1 Agusta Westland AW139 
4.3.2 Westland Sea King 

  4.3.3 Agusta Westland AW101 
  4.3.4 NHIndustries NH90 
 
5.0 Helikopterlandingsplasser i Lyngen - lokaliseringsalternativ 
 

5.1 0-Alternativet – Eidebakken skole 
5.2 Alternativ 1 – Lyngenhallen vest/ Skateparken 
5.3 Alternativ 2 – Eksisterende parkeringsplass ved avviklet Rema 1000 i Myra 
5.4 Alternativ 3 – Ubebygd areal mellom avviklet Rema 1000 og Prix i Myra 
5.5 Alternativ 4 – Grøntareal ved innkjøring/kryss fv. 91/Skoleveien 
5.6 Alternativ 5 – Grøntareal ved Lyngstunet vest 
5.7 Alternativ 6 – Gamle Lyngseidet Camping 
5.8 Alternativ 7 – Furuflaten industriområde 
5.9 Alternativ 8 – Ytre Lyngen/Sør-Lenangen 
5.10 Andre alternativer 

 
6.0 Vurdering, drøfting og tilrådning av alternativene 
 

6.1  Metode for vurdering og prioritering av lokaliseringsalternativene 
6.2 Drøfting og diskusjon av alternativene 
6.3 Valg av dimensjonerende helikopter 
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1.0 Innledning 
 
Fra politisk nivå i Lyngen kommune er det tatt 
initiativ til utarbeidelse av alternativer for 
landingsplass for ambulansehelikopter i 
kommunen. Særlig er utfordringen stor på 
Lyngseidet ettersom dagens mest brukte 
landingsplass er arealer som til daglig brukes 
av Eidebakken skole. Det foreligger her en 
åpenbar brukskonflikt mellom helsetjenesten 
og skole/oppvekst ved at helikoptertrafikken 
medfører et visst HMS-risikoelement for 
skoleelevene på Eidebakken. Det er derfor 
sterkt ønskelig at det tas initiativ til å få flyttet 
ambulansetjenesten vekk fra skoleområdet. I 
forhold til bestemmelsene i Luftfartsloven, 
tilfredsstiller heller ikke dagens landingsplass 
krav som stilles fra luftfartsmyndighetene. 
Dette fordi det ikke foreligger noen 
konsesjonstillatelse fra Luftfartstilsynet for 
område som brukes nå. 
 
 
2.0 Rapportens mandat, 

arbeidsgruppens medlemmer 
samt framdriftsplan 

 
På bakgrunn av landingssituasjonen for 
ambulansehelikoptrene, fattet kommunens 
Levekårsutvalg, (LKU), 06.06.2013, vedtak om 
at det skal utredes alternativer for 
helikopterlandingsplass på Lyngseidet. 
Ambulansehelikoptersaken ble fulgt opp av 
rådmannen overfor Levekårsutvalget 
15.08.2013 gjennom framlegging av notat og 
orientering som beskriver og foreslår 
organisering, prosess og framdrift for 
etablering av anlegget. Hovedpunktene i 
rådmannens notat oppsummeres nedenfor: 
 
 Det startes opp arbeid med utarbeidelse 

av lokaliseringsstudie for valg av 
helikopterlandingsplass på Lyngseidet. 
Studien skal fungere som 
beslutningsgrunnlag for politisk behandling 
av saken. 
 

 Det etableres en arbeidsgruppe 
sammensatt av sentrale aktører med 
representanter fra kommunen, 
Universitetssykehuset i Nord-Norge, 
Seksjon for Luftambulanse og operativ 
flyvning representert ved utfører av 
tjenesten, Lufttransport AS. 

 
 Lyngen kommune v/rådmannen er 

ansvarlig for framdrift, møteinnkallinger, 
befaringer, sekretærfunksjon, fremstilling 
av sluttrapport og for saksforberedelser. 

 
 Rådmannen delegeres myndighet til å 

peke ut medlemmer til arbeidsgruppen. 
Forankret i rådmannens orientering, tiltrådte 
Levekårsutvalget 15.08.2013 rådmannens 
tilrådninger. I tillegg fattet LKU vedtak om at 
landingssituasjonen for helikopter i Nord-
Lyngen og på Furuflaten også skal omtales, 
vurderes og gjøres tilrådninger om tiltak for. 
 
Vedrørende organiseringen av utredningen 
fattet utvalget vedtak om at Lill-Tove Bergmo 
ble pekt ut leder for arbeidsgruppen, mens 
Viggo Jørn Dale ivaretar prosess- og 
sekretariatsfunksjonen. Arbeidsgruppen har i 
sin helhet bestått av følgende medlemmer: 
 
 Lill-Tove Bergmo, leder 
 Rannfrid Myran, ambulanseenheten/UNN 
 Jim Skogheim, ambulansetjenesten/UNN 
 Christian Schousgaard, kommunelege I 
 Øystein Garfjell, rådgiver Eidebakken 

skole 
 Viggo Jørn Dale, sekretær 
 
I tillegg har Universitetssykehuset i Nord-
Norge, Seksjon for Luftambulanse 
v/overlege/Medisinsk leder Bård Rannestad 
deltatt i prosessen med medisinskfaglige 
vurderinger. Vedrørende flyoperative tema, har 
sjefspilot AW139 i AS Lufttransport, Tommy 
Kraknes, medvirket. I forbindelse med 
kvalitetssikringen av rapporten, har også 
fungerende Kommunelege I i Lyngen, Christian 
Schousgaard, medvirket. 
 
Med referanse til rådmannens notat til 
Levekårsutvalget, samt drøftinger og vedtak i 
LKU 15.08.2013, fastsettes arbeidsgruppens 
mandat som gjengitt nedenfor: 
 
«Arbeidsgruppen skal kartlegge og vurdere 
alternative landingslokaliteter for ny 
helikopterlandingsplass på Lyngseidet. 
Lokaliseringsstudien skal konkludere med en 
prioritert alternativtilrådning. 
 
Arbeidsgruppen skal videre vurdere og tilrå 
landingslokaliteter for ambulansehelikopter på 
Furuflaten og i Nord-Lyngen». 
 
I mandatbeskrivelsen er det ikke definert 
effekt- og resultatmål for det realiserte/bygde 
prosjektet. Arbeidsgruppen har imidlertid tolket 
dette som at politisk nivå ønsker å oppnå 
følgende målsettinger: 
 
Effektmål: 
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 Løse problemene og utfordringene for 
luftambulansetjenesten og lokalsamfunnet 
på Lyngseidet som følge av at dagens 
skoleområde benyttes til landingsområde. 

 Etablere sikrere flygeforhold for 
luftambulansen i forbindelse med operativ 
flyging i Lyngen. 

 
 Etablere permanent 

helikopterlandingsplasser for 
luftambulansetjenesten i Lyngen kommune 
som gjør at piloter, medisinsk personell og 
personalet på ambulansebilene alltid har 
en primær landingsplass å forholde seg til i 
forbindelse med luftambulanseoppdrag i 
Lyngen. 

 
Resultatmål: 
 
 Få konsesjonstildeling for etablering av 

helikopterlandingsplasser i Lyngen 
 
 Ferdig bygde helikopterlandingsplasser i 

Lyngen. 
 
 
3.0 Juridiske, tekniske og 

økonomiske rammer 
 
I dette avsnittet gjennomgås tekniske og 
økonomiske rammer for prosjektet. 
 
3.1 Juridiske og tekniske rammer 
 
For mindre helikopterlandingsplasser som skal 
konsesjonsbehandles av Luftfartstilsynet for 
drift under VFR-forhold1, er det krav om at  
disse skal planlegges og prosjekteres i hht. 
tekniske krav spesifisert i Forskrift om 
utforming av små helikopterlandingsplasser, 
(BSL-E 3-6). Hovedpunktene i forskriften 
oppsummeres som følgende: 
 
 Uavhengig av om helikoptrene er militære 

eller sivile, skal start- og landingsområdet 
ikke være mindre enn 1,5 x D-verdi2 av det 
største helikopteret som skal trafikkere 
plassen. Start- og landingsområdet skal ha 

 
1 VFR-forhold er flyvning etter visuelle flyregler. 
Piloten navigerer da vha. sikt, og benytter (i 
utgangspunktet ikke), navigasjonsinstrumenter 
eller veiledning fra flygeledelsen til hjelp for 
flyvningen. 
2 D-verdi er avstanden fra hovedrotorenes 
radiusytterkant mål fra et punkt lengst foran 
helikopteret til halerotorens radiusytterkant 
målt lengst bak helikopteret når begges disse 
går/roterer. 

tilstrekkelig bære evne for å tåle den trafikk 
som skal tillates. Overflaten skal være 
motstandsdyktig mot effekten av 
rotorturbulens, og den skal være uten 
ujevnheter som negativt kan påvirke start 
eller landing med helikopter. 
 

 I tillegg til start og landingsområdet skal 
det etableres et sikkerhetsområde utenfor 
som ikke er mindre enn 0,25 x D-verdien 
for dimensjonerende helikopter. Også 
disse arealene skal være motstandsdyktig 
mot effekten av rotorturbulens. 

 
 Innenfor sikkerhetsområdet skal det ikke 

være noen faste objekter bortsett fra de 
som må være pga. sin funksjon for 
helikopterplassen, (eks. lysanlegg). Faste 
objekter innenfor sikkerhetsområdet skal 
være lavere enn 25 cm. 

 
 Alle helikopterplasser som skal brukes til 

flyging i mørke skal ha lysanlegg i hht. 
forskriften. 

 
 Start- og landingsområdets kantlys skal 

markeres med grønne lys, og være 
rundstrålende. 

 
 Alle hindringer skal merkes med hinderlys. 

 
 Helikopterplassen skal identifikasjons-

markeres med bokstaven H. Dersom 
plassen kun brukes til medisinske 
transporter, skal markeringen bestå av 
bokstaven H i rød farge på et gult kors. 
 

 Landingsplassen bør skiltes slik at det 
fremgår at området er landingsplass for 
helikopter/luftambulanse. 

 
 Landingsplassen skal brøytes vinterstid. 
 
3.2 Økonomiske rammer 
 
Etableringen av nye helikopterlandingsplasser 
for ambulanseflyging i Lyngen er av en slik art 
og størrelsesorden at prosjektet skal legges 
inn i kommunens økonomiplan og budsjett. 
Ettersom størstedelen av 
luftambulansetrafikken til Lyngen imidlertid 
skjer til Lyngseidet, har arbeidsgruppen valgt 
kun å presentere budsjettoppsett for realisering 
av helikopterplass her. Dette betyr at dersom 
det skal realiseres og tilrettelegges 
landingsområder i Lenangen og Furuflaten 
parallelt med Lyngseidet, må budsjett og 
finansiering revideres for å innarbeide disse to 
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lokalitetene også. Tabell 1.0 viser 
budsjettoppsett for prosjektet: 
 
I tillegg til investeringsmidler, vil det på 
driftssiden påløpe økonomiske konsekvenser 
knyttet til brøyting av anlegget, og til drift og 
kontroll av det tekniske anlegget, (lys, 
vindpølse, etc.). Videre vil det muligens påløpe 
kostnader knyttet til ending av festeavtaler. 
Denne problemstillingen har imidlertid ikke 
arbeidsgruppen sjekket nærmere ut. Dersom 
det må kjøpes areal, vil dette også generere 
kostnader. Kostnadene til kjøp er ikke inkludert 
i budsjettoppsettet som følge av at kjøp av 
eiendom mest sannsynlig ikke vil bli aktuelt. 
Det understrekes at budsjettoppsettet kun må 
betraktes som veiledende ettersom grunnlaget 
for å si noe om de faktiske kostnadene ikke er 
tilstede før det er gjennomført offentlig 
konkurranse for utføring av prosjektering og 
entreprise. 
 
Tabell 1.0 Budsjett for opparbeidelse av 
helikopterplass på Lyngseidet, (alle beløp eks. 
mva.). 
 

 
Poster 
 

 
Beløp 

 
Kostnader 
 
Reguleringsplaner 
Prosjektering 
Entreprise 
 
Sum kostnader 

 
 
 

100 000,- 
100 000,- 
500 000,- 

 
 700 000,- 

 
 
Finansiering 
 
Låneopptak - budsjett 2017 
 
Sum finansiering 

 
 
 

 700 000,- 
 

 700 000,- 
 

 
Vedrørende økonomi og kutt-liste, anmerkes 
det at prosjektkostnadene kan reduseres 
dersom kommunen velger å søke 
dispensasjon for arealklareringsdelen av 
prosjektet fra kommunens arealplan i stedet for 
å utarbeide eller endre reguleringsplan. Denne 
problemstillingen ligger det imidlertid utenfor 
arbeidsgruppens mandat å vurdere – dette må 
gjøres politisk-administrativt om dersom det 
fattes vedtak om å iverksette utbyggingen. 
 
Vedrørende finansiering er det på 
finansieringssiden kun lagt inn midler fra 
Lyngen kommune. Det kan imidlertid tenkes at 

det kan være en mulighet å oppnå del-
finansiering via fylkesmannens skjønnsmidler. 
 
 
 
 
 
4.0 Luftambulansetjenesten 
I avsnitt 4.0 er hovedformålet å gjennomgå 
hovedtrekkene og status for 
luftambulansetjenesten i Norge og Lyngen. 
 
4.1 Luftambulansetjenesten i Norge 
 
Luftambulansetjenesten skal benyttes til 
utrykning til pasienter som befinner seg utenfor 
sykehus og til overføring av pasienter fra et 
sykehus til et annet i den hensikt å gi 
pasienten et mer spesialisert behandlingstilbud 
enn hva som kan gis lokalt. Om lag 20 000 
pasienter assisteres årlig innenfor et budsjett 
på over 1 milliard kroner. 
 
Siden 1988 har luftambulansetjenesten vært 
organisert og fullfinansiert som en nasjonal 
statlig tjeneste. Norges fire regionale 
helseforetak har ansvaret for den operative 
driften av denne tjenesten, og de regionale 
helseforetakene skal sørge for 
luftambulansetjenesten i sin region. 
Helseregionene har etablert et eget selskap, 
Helseforetakenes Nasjonale 
Luftambulansetjeneste ANS, 
(Luftambulansetjenesten ANS), som ivaretar 
den operative delen av helseregionenes 
luftambulansetjeneste. Selskapet har 
hovedkontor i Bodø, flykoordineringssentral i 
Tromsø, samt medisinsk teknisk avdeling i 
Trondheim. 
 
Luftambulansetjenesten ANS skal ivareta 
ansvaret for tjenesten i et nasjonalt perspektiv. 
Selskapet har også ansvaret for å fastsette 
retningslinjer for bruk av 
luftambulansetjenesten, samt for at Norges 
befolkning får en kostnadseffektiv 
luftambulansetjeneste, med høy standard, 
kvalitet og sikkerhet. Det medisinske ansvaret 
for tjenesten ivaretas av helseforetakene, 
herunder medisinsk bemanning. 
 
Norge har pr. 2017 tolv 
ambulansehelikopterbaser, (Arendal, 
Lørenskog, Ål, Dombås, Stavanger, Bergen, 
Førde, Ålesund, Trondheim, Brønnøysund, 
Evenes og Tromsø), med til sammen 13 
helikoptre. Operatør i Tromsø fram til 
31.05.2018 er AS Lufttransport. Fra 
01.06.2018 overtar, etter offentlig 
anbudskonkurranse, Norsk Luftambulanse AS 
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også driften av luftambulansetjenesten i 
Tromsø. 
 
I tillegg inngår fire av Forsvarets 
redningshelikoptre fra 330-skvadronen i 
luftambulansetjenesten.  
 
 
 

 
 
Kart 1.0. Oversikt over rekkevidde ved 1 times 
flytid for ambulansehelikopter stasjonert i Tromsø 
og Harstad. 
 
Luftambulanseavdelingen ved 
Universitetssykehuset i Nord-Norge, (UNN), 
består av ambulansehelikopterbase og 
ambulanseflybase i Tromsø, og 
ambulansehelikopterbase på Evenes. Alle 
enhetene er en del av Luftambulansetjenesten 
ANS, mens maskinene bemannes medisinsk 
med leger og sykepleiere fra sykehusene. 
Tjenesten og basene har beredskap hele 
døgnet alle dager i året. I tillegg til den 
ordinære luftambulansetjenesten, utføres også 
søk og redningsoppdrag.  
  
Det settes helt spesielle krav til utstyr som skal 
brukes i tjenesten. Luftambulansetjenesten er 
derfor utstyrt med spesialtilpasset medisinsk- 
og redningsteknisk utstyr. Spesielt settes det 
krav til utstyrets robusthet samt at det ikke 
utgjør en potensiell fare for luftfartøyet. Alt 
utstyr er spesielt kvalifisert for bruk i tjenesten 
for hver type luftfartøy. 
 
Medisinsk utstyr omfatter defibrillator, 
multimonitor, respirator, kapnograf, 
sprøytepumper, sug, brystkompresjonsmaskin 
og transportkuvøse.  
 

4.2 Luftambulansetjenesten i Lyngen 
 
Oppdragsutviklingen for luftbåret 
ambulansetransport, (sivilt og militært 
helikopter og fixed-wing), er på nasjonalt plan 
firedoblet fra noe over 5000 oppdrag årlig i 
1990 til over 20 000 i 2016. Utviklingen for 
ambulansetjenesten, (bil og helikopter), er vist i 
Tabell 2.0. 
Tabell 2.0 Ambulansestatistikk for Lyngen. Kilde: 
Luftambulansetjenesten ANS. 
 

 Luft Bil Leid. Bil Len. 
2010 26 352 226 
2011 22 299 223 
2012 17 272 231 
2013 30 304 212 
2014 24 272 226 
2015 20 243 191 

 
Tabellen viser at ambulanseoppdragene med 
bil i Lyngen ligger på ca. 500 i året, mens 
luftambulansen har om lag 25 tilkallinger. Dette 
betyr at ca. 5 % av alle oppdag er så kritiske 
mht. liv og helse at lufttransport blir benyttet. 
Det har ikke lykkes å innhente data på 
fordelingen mellom Lenangen og Lyngseidet 
for helikoptertjenesten. Bruken av Sea King er 
på i snitt 1 oppdrag i året. 
 
Tabell 3.0 Avstander Lyngen – Tromsø/UNN. 
 

 
 
Strekning 
 

 
Avstand 
kilometer 
 

 
Lyngseidet – Tromsø/UNN via 
Breivikeidet, ( + ferge 25 min.) 
 

 
79 

 
Lyngseidet – Tromsø/UNN via 
Nordkjosbotn 
 

 
136 

 
Lenangen – Tromsø/UNN via 
Breivikeidet, (+ ferge 25 min.) 
 

 
91 

 
Lenangen – Tromsø/UNN via 
Nordkjosbotn 
 

 
191 

 
Luftambulansetjenesten er en meget viktig 
beredskapsmessig faktor for innbyggerne i 
Lyngen. Fergeforbindelsen Svensby – 
Breivikeidet utgjør en livstruende flaskehals i 
medisinske aktuttsituasjoner, og hvor 
omkjøringsmulighetene via Nordkjosbotn for 
ambulansebil tilnærmet dobler 
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transportavstanden Lyngseidet – Tromsø og 
mer enn dobler den for Lenangen - Tromsø. 
Videre danner vær, (glatte 
veier/uframkommelighet pga. ras og dårlig 
brøytede veier), uforutsigbare rammevilkår for 
syketransporten på bil til UNN i kritiske 
situasjoner. Opprettholdelse av en 
betryggende og sikker luftambulansetjeneste 
er derfor et grunnleggende krav fra Lyngen 
kommune. Utfordringene knyttet til lange 
kjøreavstander  

 
 
Kart 2.0 Kommunikasjon Lyngen - Tromsø. 
Kartkilde: Tromsatlas. 
 
Lyngen – Tromsø i akuttmedisinsk 
sammenheng er vist i Kart 2.0 og i Tabell 3.0. 
 
4.3 Helikoptertyper i 

luftambulansetjenesten 
 
Som del av rapporten innarbeides et avsnitt 
som beskriver de ulike operative 
helikoptertypene i som benyttes i 
luftambulansetjenesten. Dette for å ha et 
referansegrunnlag for senere drøftinger 
omkring dimensjonering av selve start- og 
landingsområdet. 
 
4.3.1 Agusta Westland AW139 
 
Agusta Westland AW139 er pr. 2017 
hovedmaskinen for luftambulansetjenesten i 
Tromsøregionen. 
  

 
Foto 1. Agusta Westland AW139. 
 
Tabell 4.0. Tekniske data for Agusta Westland 
AW139. 
 

D-verdi rotor 16,66 meter 
Bårer 2 – 6 / 15 passasjerer 
Rekkevidde 1250 km 
Max flytid Ca. 3 timer 
Max hastighet 310 km/t 
Cruisehastighet 306 km/t 
Max flyvekt 6 400 kg 

 
AW139 er et medium stort to motors helikopter 
som kombinerer fordelene med utprøvd 
teknologi og alt innen siste generasjons 
systemintegrasjon. I ambulanseversjon har 
maskinen en stor kabinen uten hindringer. Et 
flatt kabingulv og flat himling gjør maskinen 
fleksibel for innredningsløsninger og 
rekonfigurering etter behov. Kabinvolumet på 8 
m3, og takhøyden på 1,42 m gir medisinsk 
personell gode arbeidsbetingelser for 
pasientbehandling under transport. Helikoptret 
er til daglig utstyrt med 2 bårer, men kan 
innredes med inntil 6. Dette gjør helikoptret til 
et meget fleksible ambulansehelikopter. 
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Figur 1. Profiler av Agusta Westland AW139. 
AW139 vil være helikoptertypen som Norsk 
Luftambulanse AS vil benytte i 
Tromsøregionen etter kontraktoppstart 
01.06.2018. 
4.3.2 Westland Sea King 
 
Westland Sea King opereres av Luftforsvarets 
330-skvadron, og de 12 maskinene utgjør 
hovedstammen i den norske 
redningshelikoptertjenesten. I tillegg brukes de 
også til ambulanseoppdrag. Operativt er 
helikoptrene styrt av Hovedredningssentralen 
på Sola.  
 
Tabell 5.0. Tekniske data for Westland Sea King. 
 

D-verdi rotor 22,00 meter 
Bårer 6 / 18 passasjerer 
Rekkevidde 407 km 
Max flytid Ca. 5 timer 
Max hastighet 241 km/t 
Cruisehastighet 185 km/t 
Max flyvekt 9 715 kg 

 
Sea Kingene er, til tross for at de har vært i 
tjeneste i over 40 år, godt utstyrte og rustet for 
oppgavene de skal utføre. Helikopterne blir 
brukte i alle mulige redningsoppdrag – alt fra å 
hente fjellklatrere til personer i forliste båter. 
Sea King har tilfredsstillende rekkevidde og er 
utstyrte med to radarer, radioer og 
radiopeilerutstyr for alle frekvenser. I søk 

bruker en også søkelys, infrarødt 
(varmesøkende) kamera og nattbriller. 
 
Forsvaret drifter helikopterene, men Justis- og 
beredskapsdepartementet er ansvarlig for 
redningshelikoptertjenesten. Departementet er 
eier av Sea Kingene, og står for disponeringen. 
Hovedbasen for helikopterene er Bodø, men 
Rygge, Banak og Sola har også Sea Kinger på 
beredskap. 
 

 
 
Foto 2. Luftforsvarets Westland Sea King. Foto: 
Forsvarets pressesenter. 
 
Alle Sea Kingene skal fases ut i løpet av 2020, 
og erstattes av Luftfrosvarets nye 
redningshelikopter Agusta Westland AW101. 
 
4.3.3 Agusta Westland AW101 
 
Agusta Westland AW101 er Luftforsvarets nye 
redningshelikopter, og skal settes inn i opeartiv 
tjeneste i perioden 2017 - 2020. Flåten vil 
bestå av 16 helikoptre med opsjon på 
anskaffelse av ytterligere 6. 
 

 
 
Foto 3. Luftforsvarets nye Agusta Westland 
AW101 ankommer Norge i 2017 og skal være i 
operativ drift fom. 2018. Foto: Forsvarets 
pressesenter. 
 
For Norges redningstjeneste, som til daglig 
driftes av Forsvaret, vil oppgraderingen til nye 
helikoptre ha svært mye å si. AW101 er 
raskere, kan fly lengre og ha flere om bord. Det 
vil i sum bety redningshelikoptre som kan være 
 

105



9 

 
 
Foto 4. Interiørskisse av AW101. Foto: Forsvarets 
pressesenter. 
 
mye lenger ute i søk, og redde folk enda lenger 
unna enn i dag. Ettersom helikoptrene er 
betydelig større enn dagens maskiner, er det 
imidlertid knyttet en del utfordringer til den 
operative driften av dem. Dette gjelder først og 
fremst vedrørende «downwash» - dvs. det 
nedadgående lufttrykket fra rotoren i 
forbindelse med heisoperasjoner og take-
off/landing i snø. I tillegg kan det oppstå 
utfordringer til 
 
Tabell 6.0 Tekniske data for Agusta Westland 
AW101. 
 

D-verdi rotor 22,8 meter 
Bårer 6 / 25 passasjerer 
Rekkevidde 1390 km 
Max flytid Ca. 5 timer 
Max hastighet 309 km/t 
Cruisehastighet 278 km/t 
Max flyvekt 15 600 kg 

 
selve heisoperasjonene under 
redningsaksjoner pga. høye heishøyder som 
følge av downwasheffekten. 
 
4.3.4 NHIndustries NH90 
 
Luftforsvarets NH90 har ikke primær-rolle som 
redningshelikopter, men har stor kapasitet i 
krisesituasjoner. Totalt skal det leveres 14 
helikoptre, hvor 8 av disse skal stasjoneres på 
Bardufoss. 
 
I hovedsak vil det være Kystvakta og 
fregattvåpenet som bruker det nye NH90-
helikopteret. Arbeidsoppgavene spenner 
fra kystvaktoppdrag, søk- og redningsoppdrag, 
medisinsk evakuering, antiubåtoperasjoner, 
kontraterror, spesialoperasjoner og 
overvåkning.  
 
Sammenlignet med de tidligere Lynx-
helikopterene kan NH90 dekke et større 
område på kortere tid. NH90 kan med andre 
ord finne flere mennesker – på lengre 

avstand og i dårligere vær – og få de trygt 
hjem igjen.  
 

 
 
Foto 5. Kystvaktens nye NHIndustries NH90 på 
Bardufoss. Foto: Forsvarets pressesenter. 
 
Tabell 7.0 Tekniske data for NHIndustries NH90. 
 

D-verdi rotor 22,8 meter 
Bårer 12 /  15 passasjerer 
Rekkevidde 800 km 
Max flytid + 4 timer 
Max hastighet 300 km/t 
Cruisehastighet m/t 
Max flyvekt 10 600 kg 

 
 
5.0 Helikopterlandingsplasser i 

Lyngen - lokaliseringsalternativ 
 
I dette avsnittet presenteres og gjennomgås de 
ulike landingsalternativene for 
helikopterlandingsplasser i Lyngen. I alt 9 
forskjellige er vurdert av arbeidsgruppen med 
hovedvekt på alternativene rundt Lyngseidet. 
Landingsplassene på Furuflaten og i Nord-
Lyngen, er gjennomgås i avsnitt 5.8 og 5.9. 
Oversikt over alternativene er vist i Kart 3.0, (s. 
10). 
Vurdering, drøfting og tilrådning av 
alternativene håndteres i kapittel 6.0. 
Innledningsvis gjennomgås først 0-Alternativet 
ved Eidebakken skole. 
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Foto 6. Lyngsalpan tiltrekker seg et betydelig 
antall skikjørere i løpet av vintersesongen. Dette 
kan øke etterspørselen etter 
luftambulansetjenester. Foto: Viggo Jørn Dale. 
 
5.1 0-Alternativet – Eidebakken skole 
 
Dagens landingsplass for 
luftambulansetjenesten på Lyngseidet ligger på 
fotballbanen ved Eidebakken skole, (jfr. 
Kartvedlegg 3.0). Landingsarealet dekker ca. 
20 x 40 meter, og er av grus. Området er ikke 
belyst, har ikke vindpølse, hinderlys, og er 
heller ikke utstyrt med landingslysanlegg. 
Vinterstid blir plassen brøytet i kommunal regi. 
Atkomstmessig benytter ambulansene 
innkjøringen til Eidebakken skole. Nærmeste 
bygning til landingsområdet er gamle 
Eidebakken barneskole som i dag benyttes 
som senter for voksenopplæring. Videre ligger 
nye Eidebakken skole i tett tilgrensning til 
området, og banen benyttes av elevene til 
lekeområde. Det ligger også en rekke boliger 
ca. 100 meter fra landingsområdet. 
 
Hovedutfordringen for landingsplassen er av 
sikkerhetsmessig karakter som følge av at 
ambulansebiler og helikopter må operere i et 
område som er avsatt til skoleelever. I tillegg 
gjør beliggenheten nær sentrum at området blir 
påvirket av støy – særlig er dette aktuelt 
nattestid. De høye skolebygningene kan også 
utgjøre en risiko for flyging. I praksis opereres 
luftambulansetrafikken inn og ut av 
Eidebakken ved at skolen kontaktes av 
Lyngstunet ved ankomst av helikopter. Skolen 
organisere deretter at elever som er ute, går 
inn. Transporten for ambulansebil fra 
Lyngstunet til Eidebakken skole beregnes til 
ca. 2 minutter. 

107



11 

 
 

108



12 

5.2 Alternativ 1 – Lyngenhallen vest/ 
Skateparken 

 
Alternativ 1, (Gnr. 84/Bnr. 1/Fnr. 53), er 
lokalisert ved Lyngenhallens vestside, og 
består av en allerede opparbeidet fylling på om 
lag 25 x 40 meter som ikke er asfaltert. Arealet 
nærmest Lyngenhallen benyttes som parkering 
for lærere og besøkende ved Eidebakken 
skole. 
 

 
 
Foto 7. Alternativ 1 er lokalisert på Eidebakken 
vest for Lyngenhallen. Foto: Viggo Jørn Dale. 
 
Atkomstmessig ligger Skateparkalternativet 
godt plassert for ambulansene som vil ha en 
enkel tilkjøringsvei via fylkesvei 91 og videre 
inn på atkomstveien til Lyngenhallen. 
Transporten for ambulansebil fra Lyngstunet til 
Skateparken skole beregnes til ca. 2 minutter. 
 
Flymessig vurderes alternativet som godt 
egnet ettersom landingsområdet har god 
visuell synlighet i flyretning fra Tromsø. 
Dominerende vindretning for alternativet både 
sommerstid og vinterstid er østlig/sør-østlig, 
slik at landing ved denne vindretningen kan 
skje på direkte innflygningslegg fra vest. 
Sekundær vindretning er vestlig/sør-vestlig, og 
inntreffer stort sett sommerstid, men kan også 
forekommer høst/vinterstid. Innflygning vil da 
skje fra øst via sving over Eidebakkenområdet. 
Lyngenhallens plassering vil imidlertid kunne 
representere en hindring ved vestlige 
vindretninger. Avgang vil kunne skje uhindret 
direkte mot vest/Tromsø. 
  
Lokalisering av permanent landingsplass i hht. 
alternativ 1 vil forutsette etablering av 

skjermingstiltak mot parkeringsområdet for å 
beskytte mot trykkluft/steinsprut/issprut, 
(downwash), fra rotorbladene. Det kan også 
være noen utfordringer knyttet til alternativet 
ettersom området brukes til parkering for både 
skole, (dagtid), hallaktiviteter, alpinbakke og 
scooterløype, (kveld). For å håndtere 
parkeringsutfordringene, vil arealene på 
Lyngenhallens sørside kunne fylles ut til 
parkeringsformål for skolen og atkomst til 
skolen kan etableres med ny dør i 
mellombygget. 
 
Det er videre uklart hvilken bæreevne den 
eksisterende fyllingen har, slik at dette må 
undersøkes nærmere dersom alternativet 
aktualiseres. Når det gjelder andre teknisk 
relaterte forhold, (strøm, brøyting, 
masseutskiftning), vurderes alternativet å være 
relativt lite krevende å bygge ut/ opparbeide. 
Brøytekostnader vil være marginale. Imidlertid 
vil det påløpe kostnader for å flytte 
«skateparken» til en annen lokalitet. 
 
Området har i gjeldende reguleringsplan for 
Lyngseidet formålet «offentlig bebyggelse». 
Tiltaket vil kreve regulering, eventuelt 
dispensasjon fra eksisterende plan. 
 
5.3 Alternativ 2 – Eksisterende 

parkeringsplass ved avviklet Rema 
1000 i Myra 

 
Alternativ 2, (Gnr. 84/Bnr. 1/Fnr. 206), er 
plassert i Myra på eksisterende 
parkeringsplass tilhørende det gamle Rema 
1000-bygget. Arealet dekker en flate på ca. 30 
x 50 meter, og er pr. 2017 ikke i aktiv 
næringsbruk. 
 
Arealet er asfaltert, og det ligger el-kabler i 
grunnen for forsyning av belysning av 
parkeringsplassen. Vedrørende bæreevne må 
denne undersøkes nærmere. Brøyting av 
alternativ 2 vurderes som kurant, men vil være 
mer kostbart enn eksempelvis alternativ 1. 
Entreprisekostnader ved valg av alternativ 2 
vurderes å være relativt sett lave som følge av 
at det allerede er foretatt opparbeidelse av 
areal, samt at el-kabler allerede ligger i grunn. 
 
Atkomst for ambulansene til landingsområdet 
skjer via eksisterende veinett, (Parkveien). 
Kjøretid fra Lyngstunet beregnes til ca. 1 
minutt. 
 
På flysiden vurderes landingsforholdene som 
gode ved alle vindretninger. Parkeringsplassen 
er i noen sammenhenger allerede benyttet i 
forbindelse med helikoptertrafikk. Bl.a. ble 
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området brukt som utgangspunkt for 
helitransport ved bygging av nye Gjærvassbu. 
 
Grunneier av tomten er Opplysningsvesenets 
Fond, (OVF), men arealene er festet videre til 
Lyngen kommune. Kommunen har igjen 
videreført festet til Rema 1000, som således 
har  

 
 
Foto 8. Alternativ 2 ved parkeringsplass gamle 
Rema 1000. Foto: Viggo Jørn Dale. 
 
råderetten over arealet. På plansiden er 
området regulert til planstatus 
«Forretningsformål», og vil kreve 
omregulering, eventuelt dispensasjon fra 
eksisterende planer. 
 
Utfordringer ved valg av alternativ 2 vil primært 
være knyttet til frigjøring av areal, samt til 
mulige framtidige brukerkonflikter knyttet til ny 
næringsvirksomhet i den gamle Rema 1000 
butikken. Det anmerkes i den sammenheng at 
indre del av Myra vurderes som aktuell som 
startpunkt for en framtidig skianleggutbygging 
på Lyngseidet. Arealene rundt butikken vil 
derfor være viktige bl.a. i 
parkeringssammenheng. Valg av denne 
lokaliteten vil således meget sannsynlig kreve 
flytting av helikopterlandingsplassen en gang i 
relativt nær framtid. 
 
5.4 Alternativ 3 – Ubebygd areal mellom 

avviklet Rema 1000 og Prix i Myra 
 
Alternativ 3, (Gnr. 84/Bnr. 1/Fnr. 204), er 
lokalisert på ubebygd areal mellom Prix og 
avviklet Rema 1000 butikk. Atkomst til 
alternativet vil måtte anlegges på vestsiden av 
Prix. Arealet dekker en flate på ca. 60 x 50 
meter, og består av myrlendt terreng med 
småbevokst bjørkeskog, (jfr. Foto 9). 
 
Alternativet vil kreve en omfattende 
opparbeidelse med masseutskiftning, 
asfaltering og fremføring av el-kabler. 
Entreprisearbeidet vurderes som kurant, med 

den største kostnadsposten relatert til 
masseutskiftningen. 
 
Atkomst for ambulansene til landingsområdet 
skjer som i alternativ 2 via eksisterende veinett 
forbi Prix, (Parkveien). Kjøretid fra Lyngstunet 
beregnes til ca. 1 minutt. 
 
På flysiden vurderes landingsforholdene som 
gode ved alle vindretninger. Det anmerkes at 
hindringer, (bygningsmassene til Rema 1000 
og Prix), vil ved dette alternativet ligge lengre 
unna start- og landingsområdet sammenlignet 
med alternativ 2. 
 

 
 
Foto 9. Alternativ 3 er lokalisert på ubebygde 
arealer mellom gamle Rema 1000 og Prix. Foto: 
Viggo Jørn Dale. 
 
Grunneier av tomten er Opplysningsvesenets 
Fond, (OVF), men arealene er festet videre til 
Lyngen kommune. Kommunen har igjen 
videreført festet disse til COOP Nord som 
således har råderetten over arealet. På 
plansiden er området regulert til planstatus 
«Forretningsformål», og vil kreve 
omregulering, eventuelt dispensasjon fra 
eksisterende planer. 
 
Utfordringer ved valg av alternativ 3 vil være 
de samme som ved alternativ 2, og berører 
bl.a. mulige framtidige brukerkonflikter knyttet 
til ny næringsvirksomhet i den gamle Rema 
1000 butikken/indre del av Myra.  
 
5.5 Alternativ 4 – Grøntareal ved 

innkjøring/kryss fv. 91/Skoleveien 
 
Alternativ 4, (Gnr. 85/Bnr. 25), er lokalisert på 
grøntareal ved innkjøringen i krysset fv. 
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91/Skoleveien. Grunneier av tomten er Lyngen 
kommune. Bruttoareal er ca. 30 x 45 meter, 
mens nettoareal er i realiteten kun 30 x 30 
meter som følge av at tomten har trekantform. 
Alternativet har en kritisk størrelse mht. 
disponibelt areal. Videre ligger alternativet nær 
fv 91 med de negative virkningene dette har for 
down-wash og trafikksikkerhet. 
 
Alternativ 4 krever relativt omfattende 
opparbeidelse, slik at landingsflaten har 
samme høyde som omkringliggende terreng – i 
dette tilfelle veinettet. Videre kreves asfaltering 
og fremføring av el-kabler. Entreprisearbeidet 
vurderes som kurant, med den største 
kostnadsposten relatert til masseentreprisen. 
Fremføring av el-kabler vurderes som 
uproblematisk. 
 
Atkomst for ambulansene til landingsområdet 
skjer via eksisterende veinett med kryssing av 
fv 91. Kjøretid fra Lyngstunet utgjør 45 
sekunder. 
 
På flysiden vurderes landingsforholdene som 
gode ved alle vindretninger. Største utfordring 
når det gjelder flyoperative forhold vurderes i å 
ligger i sterkt stigende terreng, («Giæverlia»), 
mot nord. 
 
Planstatus for alternativet er pr. 2017 
«Grøntareal», men Lyngen kommune har 
iverksatt arbeid med ny områdereguleringsplan 
for Lyngseidet sentrum. I plansammenheng 
drøftes det planer om omforming av kryss fv. 
91/Skoleveien til rundkjøring. Dette vil 
muligens bety at disponible arealer blir for små 
for helipad. Alternativet må, dersom det velges, 
reguleres til luftfartsformål i det pågående 
planarbeidet for Lyngseidet sentrum. 
 
Utfordringene knyttet til alternativ 4 er koplet til 
at arealet er kritisk mht. størrelse/disponibelt 
areal, og har i tillegg nær beliggenhet til fv. 91. 
Alternativet vil også generere støy i 
sentrumsområdet, og særlig for kommunens 
omsorgssenter Lyngstunet. 
 
5.6 Alternativ 5 – Grøntareal ved 

Lyngstunet vest 
 
Alternativ 5, (Gnr. 85/Bnr. 26), er lokalisert på 
grøntareal ved Lyngstunets vestlige fløy ved 
siden av krysset fv. 91/Parkveien. Eier er 
Lyngen kommune. Bruttoareal er ca. 30 x 45 
meter, mens nettoareal utgjør 30 x 30 meter 
som følge av at også denne tomten har 
trekantform. Alternativet er kritisk mht. 
disponibelt areal, og har i tillegg nær 
beliggenhet til fv 91. Også her må 

landingsområdet heves til kotehøyde lik 
omkringliggende terreng. 
 
Videre kreves asfaltering og fremføring av el-
kabler. Entreprisearbeidet vurderes som 
kurant, med den største kostnadsposten 
relatert til masseentreprisen. Fremføring av el-
kabler vurderes som greit. 
 
Atkomst for ambulansene til landingsområdet 
skjer via eksisterende veinett med kryssing av 
fv 91. Kjøretid fra Lyngstunet utgjør 30 
sekunder. 
 
På flysiden vurderes landingsforholdene som 
gode ved alle vindretninger. Det anmerkes 
imidlertid at Lyngstunets bygningsmasse vil 
kunne utgjøre en hindring/begrensning. 
Innflyvningen vil, som følge av den 
eksisterende bygningsstrukturen, måtte skje 
mot nord, dvs. delvis på tvers av dominerende 
vindretninger. Ved innflyvning fra vest og take-
off mot vest, vil flightbanen gå i relativt lav 
høyde over fv. 91.  
 
Planstatus for alternativet er pr. 2017 
«Grøntareal», men Lyngen kommune har 
iverksatt arbeid med ny områdereguleringsplan 
for Lyngseidet sentrum. I plansammenheng 
drøftes det planer om omforming av kryss fv. 
91/Skoleveien til rundkjøring. Dette kan bety at 
disponible arealer blir for små for helipad. 
 
Utfordringene knyttet til alternativ 5 er koplet til 
at arealet er kritisk lite når det gjelder 
disponibelt areal, samt at det i tillegg har nær 
beliggenhet til fv 91 med de utfordringene dette 
skaper for down-wash og trafikksikkerhet. 
Alternativet vil også generere støy i 
sentrumsområdet, og for kommunens 
omsorgssenter Lyngstunet. 
 
5.7 Alternativ 6 – Gamle Lyngseidet 

Camping 
 
Alternativ 6, (Gnr. 85/Bnr. 16), er lokalisert på 
den gamle campingplassen på Lyngseidet 
mellom ambulansestasjonen og Lyngseidet 
Motell. Bruttoarealet dekker ca. 45 x 45 meter, 
og ligger i svakt skrånende og stigende terreng 
mot nord. Grunneier er Giæver Eiendom AS. 
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Foto 10. Alternativ 6 Nord for 
ambulansestasjonen. Foto: Viggo Jørn Dale. 
 
Alternativet vil kreve en del opparbeiding slik at 
landingsflaten heves betydelig over stigende 
terrenget mot nord. Videre kreves asfaltering 
og fremføring av el-kabler. Entreprisearbeidet 
inklusiv fremføring av strøm vurderes som 
uproblematisk med den største 
kostnadsposten relatert til masseentreprisen. 
På driftssiden vurderes brøytingen som kurant, 
og vil kunne tiltransporteres eksisterende 
brøyting som utføres av kommunen selv, 
eventuelle eksterne kontraktører. 
 
Atkomst for ambulansene til landingsområdet 
vil kunne skje med opparbeidelse av intern 
atkomstvei forbi ambulansestasjonens 
nordside. Alternativet er å kjøre ut på fv. 91, og 
deretter. Kjøretid fra Lyngstunet vil utgjøre 30 
sekunder. 
 
På flysiden vurderes landingsforholdene som 
gode ved alle vindretninger. Største utfordring 
når det gjelder operative forhold ligger i 
stigende terreng mot nord, samt 
bygningsmassene til ambulansestasjonen og 
Lyngstunet. 
 
Alternativet vil fungere meget godt i de tilfeller 
det oppstår samtidkonflikter, dvs. at flere biler 
er ute på oppdrag samtidig som luftambulanse 
ankommer. Eventuelt når en av bilene er ute 
av drift pga. personellmangel. I slike 
situasjoner vil pasientene kunne trilles på båre 
den korte avstanden fra 
legekontor/ambulansestasjon og til 
landingsområdet. 
 
Ved valg av alternativ 6 kan den planmessige 
tilretteleggingen skje gjennom det pågående 
arbeidet med ny områdereguleringsplan for 
Lyngseidet sentrum. 
 
Utfordringer ved valg av alternativ 6 vil primært 
være knyttet til frigjøring av areal, herunder 
uløst spørsmål om kjøp/feste. Videre vil 

permanent helipad utløse mulige framtidige 
brukerkonflikter knyttet til utvidet/ny 
næringsvirksomhet i sentrum av Lyngseidet – 
inklusiv reiselivsvirksomhet og skianlegg. 
Alternativet vil generere støy i 
sentrumsområdet, og særlig for kommunens 
omsorgssenter Lyngstunet. 
 
5.8 Alternativ 7 – Furuflaten 

industriområde 
 
I utvidet reguleringsplan for Furuflaten 
industriområde, (vedtatt 18.09.2012, FSK-sak 
2012/ 33), er det avsatt landingsareal for 
ambulansehelikopter på eiendom gnr. 69/bnr. 
10, eier Harald Roseng), mellom fv. 868 og 
sjøen i svingen like nord for fylkesveibroen 
over Lyngsdalselva, (jfr. kart 4.0). 
 
Arealet utgjør ca. 60 x 60 meter, og ligger på 
kotehøyde ca. 2 meter. Området er flatt, og vil 
være enkelt å fylle opp og planere ut. Atkomst 
er regulert inn fra fv. 868. 
 
På flysiden vurderes landingsforholdene som 
gode ved alle fremherskende vindretninger.  
 

 
 
Foto 11. Oversikt over regulert areal avsatt til 
helikopterlandingsplass i Furuflaten. Det avsatte 
landingsområdet er lokalisert i området med 
småbusker nord for elva. Foto: Viggo Jørn Dale. 
 
Største utfordring når det gjelder operative 
forhold vurderes å ligge i stigende terreng mot 
vest som vil kunne skape turbulens ved 
avgang og landing, samt ved kraftige vinder fra 
sør og sør-øst. 
 
I forbindelse med opparbeidelse og 
næringsarealer på begge sider av 
Lyngsdalselva, ble det i 2015 gjennomført 
målinger og analyser av fare for stormflo og 
elveflom i området ved elvas utløp. Analysene 
viser her at den innregulerte 
helikopterlandingsplassen vil kunne bli truet av 
flom fra Lyngsdalselva i et 200-årsperspektiv 
dersom helipaden bygges på samme 

112



16 

kotehøyde som fv. 868, (ca. 5 moh.). Ved 
lavere høyde, vil sjansene for oversvømmelse 
 

 
 
Kart 4.0. Vedtatt reguleringsplan for utvidelse av 
Furuflaten Industriområde. Areal for 
helikopterlandingsplass har grå fargekode. 
Kartkilde:  Lyngen kommune. 
 
øke. Dersom helipaden skal utstyres med lys, 
må det tas hensyn til denne problematikken. 
 
Utfordringene knyttet til oversvømmelse kan 
imidlertid håndteres ved å opparbeide selve 
start- og landingsområdet til kote 6 moh. 
 
Opparbeidelse av arealene vurderes teknisk 
sett som kurant, og med enkel fremføring av 
el-kabler. 
 
5.9 Alternativ 8 – Ytre Lyngen/Sør-

Lenangen 
 
Bosettingsmønsteret på strekningen 
Jægervatn – Russelv er meget spredt, og 
strekker seg over en avstand på nærmere 40 
km. Kommunens helsesenter i denne delen av 
kommunen er lokalisert i Nord-Lenangen, 
mens ambulansestasjonen er plassert i Sør-
Lenangen – ca. 15 km fra helsesenteret. I 
tillegg finns det en privatpraktiserende lege ca. 
2 km fra ambulansestasjonen. Beregnet 
kjøretid ambulansestasjon – helsesenter og 
vice versa i fbm. utrykning anslås til ca. 10 
minutter. 
 

 
 
Foto 12. Oversikt over mulig lokalitet for 
etablering av permanent helikopterlandingsplass 
ved ambulansestasjonen i Sør-Lenangen. Foto: 
Viggo Jørn Dale. 
 
Som følge av det meget spredte 
bosetningsmønsteret, vil 
luftambulansetjenesten i kritiske situasjoner i 
praksis lande i nærheten av pasientens 
lokalisering. Skal det imidlertid etableres en 
fast landingsplass for luftambulansetjenesten, 
er det arbeidsgruppens vurdering at dette bør 
gjøres i tilknytning til den eksisterende 
ambulansestasjonen. Dette området består av 
en større asfaltert parkeringsplass, (gnr. 
112/156), på ca. 20 x 60 meter. For eventuell 
permanent opparbeiding av helikopterplass, vil 
deler av dette området kunne benyttes og 
omdisponeres til formålet. Det må også her 
gjennomføres planendringer med sikte på å 
tilrettelegge for luftfartsformål. Arealklarering 
av området vil kunne skje via dispensasjon fra 
eksisterende planer. 
 
Opparbeidelse av området til permanent 
helikopterlandingsplass vurderes teknisk å 
være relativt uproblematisk som følge av den 
nærliggende ambulansestasjonen og enkelt 
tilgang til strøm, brøyting mm. Det må 
imidlertid foretas analyse av landingsområdets 
bæreevne for å fastsette i hvilken grad det må 
gjøres forsterkninger for å ta imot de ulike 
helikoptertypene som benyttes i 
luftambulansetjenesten. I tillegg vil det kunne 
oppstå utfordringer mht. effekter av down-wash 
og trafikksikkerhet. Støy kan også være en 
utfordring som følge av at lokaliteten ligger 
relativt nær boligfelt og skole. 
 
5.10 Andre alternativer 
 
Arbeidsgruppen har i tillegg til alternativene 
som er gjennomgått i avsnittene over, også 
diskutert og drøftet enkelte andre lokaliteter. 
Disse er imidlertid silt ut gjennom en 
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førstehåndsvurdering. Dette gjelder følgende 
alternativer: 
 
 Skytebanen på Eidebakken 
 Solhov 
 Geitnes 

 
Begrunnelse og kriteriene for å sile disse bort, 
og ikke vurdere dem nærmere oppsummeres 
som følgende: 
 
 Lang transportavstand fra Lyngstunet 
 Atkomstproblematikk i forbindelse med 

brøyting om vinteren 
 Lang fremføring av elektrisk 

strømforsyning til landingslys 
 Vil berøre andre aktiviteter 
 Støyproblematikk nært boligområder 
 Til dels store opparbeidelseskostnader 
 
 
6.0 Vurdering, drøfting og 

tilrådning av alternativene 
 
I kapittel 6.0 vurderes, drøftes og tilråder 
arbeidsgruppen hvilket lokaliseringsalternativ 
som vurderes å gi best effekt i hht. 
innledningskapittelets fastsatte effektmål, og 
som Lyngen kommune bør gå inn for. 
Innledningsvis i kapitlet beskrives metoden 
arbeidsgruppens vurderinger og konklusjon er 
basert på. I tillegg drøftes problemstillinger 
knyttet til dimensjonerende helikopter, samt 
Luftfartslovens rammer for realisering av 
prosjektet. Avslutningsvis oppsummeres 
hovedpunktene og konklusjonen i 
arbeidsgruppens arbeid 
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Tabell 8.0 Vurderingsskjema 
 

 
 
Kriterier / Alternativ 
 

 
0-alternativet 
Eidebakken 

skole 
 

 
Alternativ 1 

«Skateparken» 

 
Alternativ 2 

«Rema 1000» 

 
Alt. 3 
Myra 

 
Alternativ 4 
Skoleveien 

 
Alternativ 5 

Lyngstunet vest 

 
Alternativ 6 
Camping- 

plassen 

 
Permanent 
landingsplass 
 

 
0 

 
+++ 

 
+++ 

 
+++ 

 
+++ 

 
+++ 

 
+++ 

 
Flyoperative forhold 
 
 

 
0 

 
+++ 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
÷ 
 

 
Transporttid 
Lyngstunet - helipad 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
+ 

 
Støv og steinsprut 
 

 
0 

 
÷ 

 
÷÷÷ 

 
+++ 

 
÷ 

 
÷ 

 
÷ 
 

 
Brøyting og drift 
 

 
0 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
Støyforhold 
 

 
0 

 
++ 

 
÷÷ 

 
÷÷ 

 
÷÷÷ 

 
÷÷÷ 

 
÷÷÷ 

 
Samfunnsliv, (utvikling) 
 

 
0 

 
+ 

 
÷÷÷ 

 
÷ 

 
+ 

 
+ 

 
÷÷÷ 

 
Entreprisearbeid 
 

 
0 

 
÷÷ 

 
÷÷ 

 
÷÷÷ 

 
÷÷÷ 

 
÷÷÷ 

 
÷÷÷ 

 
Økonomi 
 

 
0 

 
÷÷ 

 
÷÷ 

 
÷÷÷ 

 
÷÷÷ 

 
÷÷÷ 

 
÷÷÷ 

 
Totalt 

 

 
0 

 
5 

 
÷ 6 

 
0 

 
÷ 3 

 
÷ 3 

 
÷ 9 
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6.1 Metode for vurdering og prioritering 
av lokaliseringsalternativene 

 
Metoden for å vurdere de ulike 
landingsalternativene tar utgangspunkt i 0-
alternativet, dvs. den lokaliteten som 
ambulansehelikoptrene benytter pr. 2017, 
(Eidebakken skole). Alle alternativene blir 
deretter sammenlignet med 0-alternativet langs 
de kriteriene som arbeidsgruppen objektivt sett 
vurderer som de viktigste for 
ambulansetransporten. Disse kriteriene er 
definert som følgende: 
 
 Etablering av et fast landingsområde 
 Transporttid/avstand 

Lyngstunet/ambulansestasjon til/fra 
landingsområde 

 Flyoperative forhold 
 Brøyting og vedlikehold 
 Støyforhold 
 Støv og steinsprutproblematikk 
 Virkning på annet samfunnsliv, (trafikk, 

innsyn, arealdisponering, etc.) 
 Kompleksitet i entreprisearbeidet, (omfang 

av utfylling, atkomstvei, strømforsyning 
 Økonomi 

 
Metodisk gjennomføres vurderingene av de 
ulike lokalitetene ved at deres egenskaper 
vurderes langs de definerte kriteriene, og gis 
karakterer på en skala fra +++ via 0 til . 0-
alternativet får alltid 0 som score på alle 
kriterier ettersom det er dette man 
sammenligner de nye alternativene med i 
forhold til om de er «bedre» eller «dårligere» 
enn dagens alternativ. Eksempelvis gis 
støykriteriet +++ dersom det aktuelle 
alternativet er mye bedre enn 0-alternativet, 
eller ÷÷÷ dersom alternativet er mye dårligere 
enn 0-alternativet. 
 
Vurderingene av de ulike kriteriene er 
oppsummert i Tabell 8.0. 
 
6.2 Drøfting og diskusjon av 

alternativene 
 
Ved valg av permanent lokalitet for 
helikopterlandingsplasser i Lyngen vil de 
styrende kriteriene være knyttet opp mot 
punktene nedenfor, samt hvordan disse 
slår ut i forhold til effektmålene som ble 
definert innledningsvis i avsnitt 2.0: 
 
 Etablering av permanent 

landingsplass 
 Flyoperative forhold 
 Avstand ambulansestasjon – helipad, 

(medisinsk perspektiv) 

 Samfunnsmessige forhold, (inkl. ROS 
og samfunnsutvikling) 

 Økonomi, (investering og drift) 
I vurderingen av de ulike 
lokaliseringsalternativene, har arbeidsgruppen 
i hht. metoden som er beskrevet i avsnitt 6.1, 
vektlagt etableringen av et permanent 
landingsområde, de operative flymessige 
forholdene samt de medisinske aspektene 
knyttet til kjøreavstanden fra legekontoret til 
helipaden tyngst. For å sikre kvalifiserte 
vurderinger for medisin og flyoperative tema, 
er det tatt kontakt med 
luftambulansetjenestens fagansvarlige for 
disse ansvarsområdene. Ansvarlige her er 
Bård Rannestad, (overlege/medisinsk leder, 
Seksjon for luftambulanse/UNN), og Tommy 
Kraknes, (sjefspilot AW139 i AS 
Luftambulanse). Deres hovedmerknader er 
oppsummert punktvis som følgende: 
 
 Det er ønskelig for luftambulansetjenesten 

å lande på faste landeplasser når det er 
hensiktsmessig for pasienten. Etablering 
av faste landingsplass(er) i Lyngen er helt i 
tråd med basens og tjenestens policy. 
 

 Ved valg av lokalitet for etablering av fast 
landingsplass er det om mulig ønskelig å 
etablere denne i en viss avstand fra 
trafikkert veg. Det reduserer risikoen for 
alle, og i tillegg unngås det at helikopterets 
down-wash (vindeffekt) virvler opp sand, 
grus og strødekke på biler som passerer. 

 
 Ved bruk av faste landingsplasser er det 

hovedrutine at ambulansen møter 
helikopteret på landeplassen. Derfor er det 
viktig at atkomsten til landeplassen for 
ambulansebilen er god. 

 
 Siden luftambulansen samhandler med 

ambulansen på landingsplass, og sjelden 
overtar pasientene inne på helsesenteret, 
er avstanden til helsesenteret i Lyngen av 
mindre medisinsk betydning, med mindre 
den blir for lang. Alternativene 1-6 ligger 
godt innenfor det som sikrer kort 
transportavstand fra helsesenter til 
helipad, og alle altenativene eksponerer 
ambulansens beredskap for andre 
parallelle oppdrag i lav grad. 

 
Med referanse til alternativene for permanent 
landingsplass for luftambulansen på 
Lyngseidet, tilrådes det fra medisinsk og 
flyoperativt ståsted prioritering av 
alternativene som følgende: 
 
1. Alternativ 1, (Skateparken) 
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2. Alternativ 2 og 3, (Rema 1000 og 
Myra) 

3. Alternativ 4, 5 og 6 vurderes å ligge 
for nært veg, (Skoleveien, Lyngstunet 
vest, Campingplassen) 

Vurderingene og prioriteringene fra det 
medisinske og flyoperativt området er vurdert 
av arbeidsgruppen, og innarbeidet i gruppens i 
vurderinger av de ulike landingslokalitetene, 
(Tabell 8.0).  
 
Som man ser av Tabell 8.0 reflekterer verdiene 
her at alle lokaliseringsalternativene i 
hovedsak bidrar til at det etableres bedre 
forhold enn referansealternativet, (0-
alternativet), når man islolert kun tar hensyn til 
de tre tyngste kriterene, (permanent 
landingsplass, flyoperative forhold og 
transporttid). Arbeidsgruppen har  
her valgt å og alle alternativene full score på 
kriteriet for «Permanent landingsplass», men 
samtidig vurdert å ikke skiller mellom de nye 
alternativene, men kun mellom de nye 
alternative og 0-alternativet. Arbeidsgruppen 
har videre valgt å gi «Transporttid» samme 
verdi som 0-alternativet som følge av at 
kjøretidsforskjellene er marginale. Alle 
alternativene 1 – 6 er gitt positive verdier på 
det «Flyoperative kriteriet», samtidig som man 
har valgt å skille noe mellom dem internt. 
 
Totalt sett er det kun er alternativene 1, 4 og 5 
som i høy grad er sammenfallende og oppfyller 
effektmålene, (Løse problemene knyttet til 
landinger på Lyngseidet, Etablere permenent 
landingsplass, samt Sikre flyoperative forhold),  
knyttet til etablering av permanent lokalisering 
av helikopterlandingsplass på Lyngseidet, (jfr. 
avsnitt 2.0). 
 
Arbeidsgruppen anmerkes også til sin 
verdifastsetting at de største silingsutslagene 
er koblet til kriteriene for «Samfunnsutvikling» 
og «Entreprise». Vedrørende begge disse 
kriteriene genererer alternativene for Rema 
1000, Skoleveien, Lyngstunet vest og 
Campingplassen negative verdier. Dette 
begrunnes med at plassering av ny helipad på 
disse lokasjonene vil medføre 
barrierevirkninger for annen type samfunns- og 
næringsutvikling i disse områdene. På sikt vil 
dette igjen medføre at en helipad som 
anlegges her står i fare for å måtte flyttes på et 
senere tidspunkt. 
 
Arbeidsgruppen anmerkes også at flere av 
alternativene i oppsummeringen kommer 
dårligere ut enn 0-alternativet. Dette må ikke 
tolkes som om at 0-alternativet er en bedre 
løsning, men sees i sammenheng med at 

prosjektet koster penger, og at det må 
gjennomføres entreprenørtiltak for å få det 
realisert. Den sentrale verdien for Lyngen 
kommune også for alternativene som kommer 
ut i minus, er imidlertid effektene prosjekt fører 
med seg. Dvs. at man løser problematikken 
med helikopterlandingsplass permanent, sikrer 
flyoperative forhold og flytter flyaktiviteten bort 
fra skoleområdet/andre områder i Lyngseidet 
sentrum. 
 
Når det gjelder vurdering av landingslokaliteter 
i ytre Lyngen og på Furuflaten, har 
arbeidsgruppen ikke foretatt noen 
egnethetsvurdering av disse på lik linje med 
alternativene på Lyngseidet. Arbeidsgruppens 
begrunnelse for dette er her at det primære 
landingsområdet i ytre Lyngen bør legges til 
området ved ambulansestasjonen i Sør-
Lenangen. Det konkrete landingsstedet må 
imidlertid vurderes fra pasient til pasient på 
bakgrunn av medisinsk og flyoperativ status 
som følge av den spredte bebyggelsen og 
bosettingsmønsteret i denne delen av 
kommunen. Det gis således ikke noe entydig 
tilrådning fra arbeidsgruppen om at det skal 
etableres noe fast landingsområde i Nord-
Lenangen eller på Lenangsøyra. Skal det 
imidlertid anlegges en permanent 
landingsplass, bør dette skje ved 
ambulansestasjonen i Sør-Lenangen. 
 
For Furuflaten er det arbeidsgruppens 
tilrådning at fast landingsplass etableres som 
planlagt i henhold til vedtatt reguleringsplan 
dersom politisk nivå i Lyngen kommune ønsker 
en slik løsning. 
 
Lyngen kommune har iverksatt arbeid med 
utarbeiding av ny områdereguleringsplan for 
Lyngseidet sentrum. Planområdet omfatter 
sjøfronten i sentrum, og strekker seg opp til 
Myra. Ved valg av alternativene 2 – 6 som fast 
helikopterlandingsplass, vil det valgte 
alternativet bli innarbeidet i den nye planen. 
Planen er forventet å bli ferdigbehandlet i løpet 
av høsten 2017. 
 
6.3 Valg av dimensjonerende helikopter 
 
Innledningsvis i rapporten er det i avsnitt 4.3 
viet plass for informasjon om de ulike 
helikoptertypene som pr. 2017 er aktuelle i 
forbindelse med luftambulansetjenesten i 
Lyngen. Dette er gjort for å informere 
kommunestyret om at valg av 
dimensjoneringsnivå vil påvirke kostnadene 
som følge at de største helikopterene vil kreve 
bedre og tyngre fundamentering, samt større 
arealer. 
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Når det gjelder frekvens på 
luftambulanseflygninger til Lyngen, så vil det i 
årene fram mot 2028 være AW139 som vil 
være den klart mest benyttede maskinen. Det 
kan således argumenteres for at 
dimensjonering av start- og landingsområdene 
bør bygges for AW139. 
 
Argumentene for å dimensjonere for tyngre 
maskiner er primært koplet til et 
framtidsperspektiv hvor det kan forventes at 
neste generasjon ambulansehelikopter vil 
være, (i alle fall marginalt), større og tyngre. I 
tillegg anføres det at det framover kan 
forventes større grad av reiselivsaktivitet i 
Lyngen og Lyngsalpan med tilhørende høyere 
risiko for stigende frekvens og omfang av 
ulykker med påfølgende søk- og 
redningsaksjoner. Dette taler for at man 
dimensjonerer for de største helikopterne.  
 
Endelige kostnader for selve det fysiske tiltaket 
vil imidlertid ikke være mulig å redegjøre for før 
det er gjennomført en prosjekteringsstudie. 
Endelig avgjørelse om dimensjonering av 
helipaden kan således, slik arbeidsgruppen 
vurderer det, uproblematisk utsettes til det 
foreligger et detaljert prosjekteringsgrunnlag 
fra ekstern konsulent. 
 
6.4 Etablering av 

helikopterlandingsplasser i Lyngen 
og Luftfartstilsynets regelverk og 
forskrifter 

 
I innledende avsnitt 3.1 ble det redegjort for 
Luftfartstilsynets forskrift, (BSL-E 3-6), for 
etablering av små helikopterlandingsplasser. 
Regelverket medføre en byråkratisk prosess 
som innebærer behandling av 
konsesjonssøknad fra Lyngen kommune med 
konsekvensutredninger og teknisk operativ 
godkjenning i Luftfartstilsynet. For 
konsekvensutredningene er det først og fremst 
støy som utgjør det mest sentrale KU-temaet. 
Det kan imidlertid i saksbehandlingen 
argumenteres for og søkes om fritak for 
utredning av støytemaet. Det kan videre også 
søkes om fritak for teknisk operativ 
godkjenning. Det kan også søkes om 
konsesjonsfritak for etablering av 
landingsplassen. Her opplyses det imidlertid at 
helipadene på Skjervøy og i Balsfjord begge 
har konsesjon. I samtaler med Luftfartstilsynet 
signaliseres det at konsesjonsfritak vil være 
vanskelig å oppnå. Det orienteres 
avslutningsvis at Luftfartstilsynet signaliserer 
åpning for nærmere dialog og veiledning 

ovenfor kommunen i forbindelse med utforming 
av søknader og dokumentasjonsunderlag. 
 
Etablering av helikopterlandingsplass i Lyngen 
uten konsesjon fra Luftfartstilsynet er å anse 
som brudd på Luftfartsloven. 
 
6.5 Konklusjon – valg av alternativ 
 
Med referanse til rapportens mandat, 
utredningsgrunnlag, faglige vurderinger og 
effektmål, konkluderer arbeidsgruppen med 
følgene tilrådning for helikopterlandingsplasser 
i Lyngen: 
 
 For Lyngseidet etableres det permanent 

helikopterlandingsplass etter Alternativ 1 – 
Lyngenhallen vest/Skateparken. 

 
 Dersom det skal etableres fast 

helikopterlandingsplass i ytre Lyngen, 
etableres denne i tilknytning til 
ambulansestasjonen i Sør-Lenangen. 

 
 Dersom det skal etableres fast 

helikopterlandingsplass i Furuflaten, 
etableres denne i henhold til vedtatt 
reguleringsplan, (KST-sak 2012/33, vedtatt 
18.09.2012), for utvidelse av Furuflaten 
Industriområde. 

 
 Helikopterlandingsplass på Lyngseidet 

dimensjoneres i utgangspunkt for 
Luftforsvarets nye redningshelikopter 
Agusta Westland AW101. Endelig 
avgjørelse om dimensjonering tas i 
forbindelse med prosjektering av tiltaket. 

 
 Dersom det skal etableres faste 

landingsplasser for ambulansehelikopter i 
ytre Lyngen og Furuflaten, dimensjoneres 
disse i utgangspunkt for pr. 2017 standard 
redningshelikopter Agusta Westland 
AW139. Endelig avgjørelse om 
dimensjonering tas i forbindelse med 
prosjektering av tiltaket. 

 
 Lyngen kommune utformer 

konsesjonssøknad for etablering av 
helikopterlandingsplasser i Lyngen med 
tilhørende dokumentasjon for behandling 
av Luftfartsverket. Problemstillinger knyttet 
til ulike fritak fra regelverket drøftes med 
Luftfartstilsynet i søknadsprosessen. 

 
6.6 Prosess videre 
 
For videre håndtering av rapporten er det 
arbeidsgruppens tilrådning at den framlegges 
som egen sak for kommunestyret i Lyngen 
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basert på administrativ saksutredning hvor det 
gis tilrådning om at rapporten sendes på 
høring til særlig berørte aktører før det fattes 
endelig politisk vedtak i saken om valg av 
lokaliseringsalternativ og andre prinsipielle 
avklaringer. 
 
 
 
 
 
7.0 Vedlegg og referanser 
 
Kapasitet og basestruktur. En utredning om 
luftambulansetjenesten i Norge 1988 - 2011, 
(Norsk Luftambulanse, 2013) 
 
Lov om luftfart av 11. juni 1993 nr. 101., 
(Samferdselsdepartementet, 1993). 
 
Forskrift om konsesjon for landingsplasser, 
BSL-E 1-1, (Samferdselsdepartementet, 11. 
juni 1993, nr. 1019). 
 
Forskrift om utforming av små 
helikopterlandingsplasser, BSL E 3-6, 
(Samferdselsdepartementet, 16. april 2004, nr. 
629). 
 
Lokalisering helikopterlandingsplass 
Lyngseidet, (Notat til Levekårsutvalget, 
15.08.2013, Lyngen kommune). 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/899 -100 

Arkiv: L12 

Saksbehandler:  Bjørn Eikeland 

 Dato:                 03.10.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
122/17 Lyngen formannskap 11.10.2017 

 

2. gangs behandling - Områdereguleringsplan for Koppangen 

Henvisning til lovverk: 
 
Plan- og bygningsloven 

Vedlegg 
1 plankart 
2 bestemmelser 
3 Planbeskrivelse med merknadsbehandling 
4 KU naturmangfold 
5 KU landskap 
6 Plankart med områder som vedtas med rettsvirkning 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

 Lyngen formannskap godkjenner iht. pbl. § 12-10 4. ledd områdereguleringsplan for 
Koppangen slike den fremkommer på plankart datert 13.05.2016, med bestemmelser 
datert 02.10.2017, og planbeskrivelse datert 03.10.2017 med tilhørende KU rapporter for 
naturmangfold datert 19.06.2015 og landskap datert 14.08.2015. 

 Sametingets innsigelse tas ikke til følge, og kulturminner i id 62913 gis formålet LNFR 
med hensynssone H520 og H730. Rådmannen endrer plankart før oversendelse til 
kommunal og moderniseringsdepartementet. 

 Områder det er knyttet innsigelse til tas ut av plankart og bestemmelser og gis ikke 
rettsvirkning. 

 Planen oversendes kommunestyret for sluttbehandling. 
 

Saksopplysninger 
Områdereguleringsplan for Koppangen ble vedtatt av Lyngen kommunestyre i møte den 
14.06.2016, sak 42/16. Vedtaket ble påklaget av Sametinget i brev av 07.07.16. Den 02.03.17 
ble resultatet av klagebehandlingen hos Fylkesmannen oversendt Lyngen kommune. 
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Fylkesmannen konkluderer med at planen ble vedtatt med en uløst innsigelse fra Sametinget, og 
at reguleringsplanvedtaket dermed er uten rettsvirkning. Det har ikke blitt oppnådd enighet om 
hvordan Sametingets innsigelse skal løses. Sametinget har samtykket til at deler av planområdet 
som det knyttes innsigelse til nå kan vedtas med rettsvirkning iht. pbl. § 12-13. Planområdet det 
knyttes innsigelse til kan oversendes til kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig 
avgjørelse. 
 
Jøkulhlaupene sommeren 2013 utløste et byggeforbud i Koppangen. NVE vedtok med hjemmel 
i vannressursloven § 40 den 11.09.2013 å gjennomføre sikringstiltak i Koppangselva for sikre 
liv, helse og verdier. Sikringstiltaket inkluderer flomvoll og adkomst til flomvoll/flomrammet 
område. Formålet med reguleringsplanen er å avklare byggeforbudet, sikre arealer til 
sikringstiltak og adkomst til disse samt arealer for utvinning av masser til forsterkning og 
vedlikehold av flomvoll. Det ble besluttet å utvide planområdet for samtidig å legge til rette for 
næringsutvikling, boligbebyggelse og parkeringsplass for utfart. 
 
Ifm. planarbeidet gjennomførte Sametinget kulturminnebefaring i perioden 18.-20.08.14 og 
14.10.2014, og felles befaring med kulturminneavdelingen hos Troms fylkeskommune den 
18.06.2015. Befaringene avdekket automatisk fredete kulturminner, lokalitet ID 62913. 
Lokalitet ID 62913 er en boplasslokalitet med tre automatisk fredede samiske kulturminner: en 
gammetuft, en arran (ildsted) og en rydningsrøys. Lokaliteten ligger midt inne i det permanente 
pramming-/føringsgjerdet som nyttes når reinen føres ut av Koppangen. Lokaliseringen i 
«kverna» innenfor arbeidsgjerdet gjør kulturminnene utsatt for slitasje fra reindriftas aktiviteter 
og står dermed i fare for å bli ødelagte. Plassmangel gjør inngjerding av kulturminnene uaktuelt.  
 
Planforslag var på høring/offentlig ettersyn i perioden 16.11.15 – 10.01.15. I planforslaget hadde 
lokalitet ID 62913 formålet LNFR med hensynssone H570 bevaring kulturmiljø og H320 
flomfare, uten krav til arkeologisk utgraving. Utgraving av automatisk fredede kulturminner 
krever dispensasjon etter kulturminneloven § 8 fjerde ledd. Riksantikvaren er rette myndighet 
for å fatte avgjørelser i slike saker. Sametinget tilrådde i brev av 03.12.15 at Riksantikvaren 
innvilger dispensasjon etter kulturminneloven § 8 fjerde ledd, med vilkår om utgraving av 
kulturminner med ID 62913. Riksantikvaren kom med uttalelse til planen i brev av 02.02.2016. 
Her kom Riksantikvaren etter en samlet vurdering frem til at det ikke var nødvendig med 
arkeologisk utgraving av kulturminner med ID 62913. Riksantikvaren uttalte at lokalitet ID 
62913 skulle reguleres til hensynssone H730 og H520. Sametinget anmodet Riksantikvaren å 
omgjøre vedtaket i brev av 10.02.2016. I brev av 16.03.2016 kom Riksantikvaren med en ny 
uttalelse til områdereguleringsplan for Koppangen. Her ble det stilt krav om arkeologisk 
utgraving av lokalitet ID 62913. Sametinget innarbeidet dette i sin uttalelse og stilte krav om at 
følgende måtte innarbeides i planens bestemmelser i brev av 29.03.2016: 
 
«Før iverksetting av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgraving av det 
berørte automatisk fredete kulturminnet, id. 62913, gammetuft, rydningsrøys og arran/ildsted 
som er markert som bestemmelsesområde i plankartet. 
Det skal tas kontakt med Sametinget i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av 
den arkeologiske granskingen kan fastsettes.» 
 
Sametinget varslet i samme brev innsigelse dersom dette ikke ble gjort.  
 
Etter kulturminneloven § 10 er tiltakshaver ansvarlig for å dekke utgifter ved arkeologisk 
utgraving. Troms museum har beregnet at en utgraving av lokalitet ID 62913 vil medføre 
utgifter for Lyngen kommune på inntil 874 772,- (2016 kroner). Kulturminneloven § 10 åpner 
for at staten kan dekke utgifter til arkeologisk utgraving. Riksantikvaren meddelte i brev av 
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16.03.2016 at Riksantikvaren ville fatte vedtak om omfanget av den arkeologisk utgravingen og 
hvem som må bekoste den etter at områdereguleringsplan for Koppangen er vedtatt.  
 
Det ble regnet som urimelig at Lyngen kommune skal koste arkeologisk utgraving, da 
områdereguleringsplan for Koppangen ikke medfører en endret bruk av området hvor 
kulturminner er lokalisert. Behovet for regulering av området kom som en følge av 
jøkulhlaupene sommeren 2013, og NVEs behov for å sikre nødvendige rettigheter ifm. 
sikringstiltak. Kommunen har selv ingen tiltak som kommer i konflikt med kulturminner i 
planområdet og eventuelle skader på kulturminner vil være forårsaket av den eksisterende 
bruken av området. Det var ikke mulig å få garantier for at staten kom til å dekke utgifter ifm. 
arkeologisk utgraving av kulturminnene, og det ble besluttet å ta arealet med lokalitet ID 62913 
ut av reguleringsplanen for å slippe kravet om arkeologisk utgraving og påfølgende utgifter. 
Arealet med lokalitet ID 62913 hadde nå formålet LNFR med hensynssone H520_16 hensyn 
reindrift og H310 ras og skredfare, og dagens bruk av området ble vurdert til å være i tråd med 
overordnet plan. 
 
Sametinget påklaget vedtaket av reguleringsplan i brev 07.07.16 med begrunnelse at planen ikke 
ivaretar vernehensynene jf. pbl §§ 1 og 3-1 og saksbehandlingsfeil. Klagen ble behandlet i 
Lyngen kommunestyre den 27.09.16, hvor den ikke ble tatt til følge. Saken ble oversendt 
Fylkesmannen i Troms for endelig avgjørelse den 06.10.2016. 02.03.17 ble klagesaken returnert 
til Lyngen kommune. Fylkesmannen konkluderte med at områdereguleringsplan for Koppangen 
ble vedtatt med en uløst innsigelse fra Sametinget. 
 
Det ble gjennomført meklingsmøte med Sametinget den 20.06.17. I møtet ble det skissert to 
mulige løsninger på innsigelsen. 
 

1. At bestemmelsen som Sametinget har stilt som vilkår for at dispensasjon gis et mer 
avgrenset virkeområde, slik at den knytter seg til arealformålet kulturminnelokaliteten 
inngår i. 

2. Planområdet innskrenkes slik at kulturminnelokaliteten faller utenfor planområdet og 
ikke berøres av tiltak innenfor planområdet. 

 
Løsning nr. 1: 
Sametinget har i brev av 14.09.17 meddelt at innsigelse kan trekkes dersom følgende 
bestemmelse tas med i reguleringsplanen: 
 
Før iverksetting av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgraving av det 
berørte automatisk fredete kulturminnet, id. 62913, gammetuft, rydningsrøys og árran/ildsted 
som er markert som bestemmelsesområde i plankartet.  
 
Det skal tas kontakt med Sametinget i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av 
den arkeologiske granskingen kan fastsettes. 
 
Det er Sametinget vurdering at denne bestemmelsen vil medføre at reindriftas eksisterende bruk 
av området vil utløse krav om arkeologisk utgraving av kulturminner i lokalitet id 62913, samt 
medføre at Lyngen kommune vil stå som ansvarlige for å dekke kostnader ved denne. Det er 
rådmannens vurdering at en slik bestemmelse ikke vil medføre at reindriftas aktiviteter vil utløse 
krav om arkeologisk utgraving av kulturminner i lokalitet id 62913, og heller ikke medføre at 
Lyngen kommune vil stå som ansvarlige for å dekke kostnader ved utgravinger. Bestemmelsen 
vil kunne medføre at en eventuell tiltakshaver vil måtte bekoste utgravinger dersom det skal 
iverksettes tiltak i LNFR –områder i planen.  
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Rådmannen har etter samtale med juridisk rådgiver hos Fylkesmannen i Troms vurdert at 
løsning nr. 1 ikke er tilrådelig. Det er uvisst om en bestemmelse iht. til Sametingets brev av 
14.09.17 er lovlig. For å slippe eventuelle framtidige problemstillinger knyttet til en 
bestemmelse som ikke er lovlig, anbefales denne løsningen ikke. 
 
Løsning nr. 2 medfører at planen mister sin opprinnelige funksjon ved at den ikke kan brukes til 
å sikre arealer/rettigheter til flomvoll og adkomst til denne, samt masseuttak. Rådmannen 
vurderer derfor at dette alternativet ikke er egnet til å løse innsigelsen. 
 
Sametinget har i epost av 27.09.17 meddelt at områder i planen det ikke er knyttet innsigelser til 
kan vedtas med rettsvirkning iht. pbl. §12-13. Rådmannen anbefaler at områder i planen det ikke 
er knyttet innsigelse til vedtas iht. pbl. § 12-12, jf. pbl. § 12-13 og at resten av planen oversendes 
til kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse. Kommunestyret vedtar 
altså hele planen, men bare områder det ikke er knyttet innsigelse til vil få rettsvirkning. 
 
I plankartet som nå behandles er kulturminner i lokalitet id 62913 avsatt som 
bestemmelsesområde. Det er rådmannens anbefaling at Sametinget innsigelse ikke tas til følge 
og kulturminner i lokalitet id 62913 gis formålet LNFR, tegnes inn og gis hensynssone H730 i 
kombinasjon med H520 i tråd med riksantikvarens tilrådning i brev av 02.02.2016. Følgende 
tekst tas inn i bestemmelsene under hensynssone b: 
 
Det automatiske fredete kulturminnet id 62913 er markert med flate i plankartet. Kulturminnene 
er regulert som hensynssone H730, men området kan fortsatt brukes til reindrift. Stein i røysa, 
ildstedet og tufta skal ikke flyttes eller fjernes. 
 
Plankartet endres i tråd med overnevnte før plan oversendes departementet for endelig 
avgjørelse. 
 
Arealer det knyttes innsigelse til er vist med kvit farge og tekst med unntatt pga. innsigelse på 
kart i vedlegg 6. Bestemmelser knyttet til arealformål i dette området er markert med rød farge 
og gjennomstreking i dokumentet reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for 
Koppangen. Planbeskrivelsen og KU-rapporter har ikke rettsvirkning og viser til hele 
planområdet i den opprinnelige planen.   
Behandling av innkomne merknader 
 
Planforslaget var på høring/offentlig ettersyn i perioden 16.11.2015 – 10.01.16. Vedlagt 
planbeskrivelse inneholder disse merknadene med kommentarer. 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
 
Områdereguleringsplan for Koppangen er i tråd med kommuneplanens arealdel 2014-2026. 
Området med automatisk fredede kulturminner, lokalitet ID 62913, har i arealdelen formålet 
LNFR med hensynssoner H520_16 hensyn reindrift og H310 ras og skredfare. 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Se generelle opplysninger. 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
 
Planforslaget ivaretar sikkerhet iht. flom/jøkulhlaup, kvikkleire og rasfare ovenifra, samt 
trafikksikkerhet. 
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Beregninger av oppskylling ved et eventuelt fjellskred fra Nordnes viser at deler av arealet langs 
strandsonen blir rammet av en flodbølge opp til kote 5-6. Planen krever at vilkår i TEK17 § 7-4 
skal oppfylles/vurderes på et senere detaljreguleringsnivå, noe som var vanlig på tidspunktet. 
Senere tids aktualisering av konsekvenser ved et eventuelt fjellskred fra Nordnes/Revdalsfjellet 
har ført til ny prosess ved behandling av disse problemstillingene. Det er nå fastslått at vilkår i 
TEK17 § 7-4 bokstav e) behandles på kommune- områdeplannivå. Dette er ikke gjort i 
planforslaget som nå skal behandles. NVE har godtatt at dette gjøres i konsekvensutredningen 
av kommuneplanens arealdel 2027-2029 som skal behandles høsten 2017. 
 
 
Miljøkonsekvenser 
 
Naturmangfold er konskvensutredet (jf. vedlegg KU-Naturmangfold). I KUen konkluderes det 
med at tiltak i medhold av planen vil føre til middels negativ konsekvens for naturmangfoldet i 
området. 
 
Vurdering er naturmangfoldsloven §§ 8-12: 
§ 8 - Det er utarbeidet en konsekvensutredning og kunnskapsgrunnlaget regnes som godt. 
§ 9 - Føre-var-prinsippet kommer ikke til anvendelse. 
§ 10 - Den samlede belastningen vurderes til ikke å overskride økosystemets tålegrense. 
§ 11 – Planen legger ikke opp til tiltak som kan medføre store skader på naturmangfoldet.   
Dersom slike skader oppstår skal tiltakshaver skal dekke kostnader.  
§ 12 – Det forutsettes at tiltak er i henhold til gjeldende regelverk ved anleggsfase og ved drift. 
  
Avbøtende tiltak: Krav om at mest mulig av løvskog skal bevares ved utbygging av område 
F/T2, bestemmelse 1.2 Fritids- og turistformål (FT1-3, bokstav e. 
 
Folkehelse/friluftsliv 
 
Planforslaget ivaretar i stor grad befolkningens adkomst til strandsonen, og legger opp til at 
store attraktive arealer avsettes til friområde. 
  
Kulturminner 
 
Se generelle opplysninger.  
 
Landskap 
 
Landskap er konsekvensutredet (jf. vedlegg KU-Landskap), og det konkluderes her med at tiltak 
i plan vil få liten konsekvens for landskapet 
 
Avbøtende tiltak: Ny bebyggelse på vestside av Rasteneset som visuell kontakt med indre del av 
Koppangen bør blendes med eksisterende bebyggelse. Ny bebyggelse bør også tilpasses 
terrenget for å unngå for mye terrenginngrep og for å opprettholde siktlinjer til fjorden fra fv 
311. 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Lyngen kommune har iverksatt planarbeid for å avklare byggeforbudet og sikrer arealer til 
sikringstiltak, samt sikrer arealer hvor masser til forsterkning og vedlikehold av flomvoll kan 
utvinnes. Planforslaget legger også opp til næring, parkering for utfart, samt avklarer arealer til 
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boliger. Vedtak av planen slik den foreligger nå vil medføre at vedlikehold av flomvoll, uttak av 
masser til vedlikehold og adkomst til flomvoll ikke være avklart. Det vil medføre at NVE ikke 
kan sikre seg nødvendige arealer og masser til vedlikehold av flomvoll med hjemmel i plan- og 
bygningsloven. Slike avklaringer anses ikke for å haste slik at det ikke kan vente på endelig 
avklaring av departementet.  
 
Det er gjennom konsekvensutredninger konkludert med at tiltak i planen vil medføre liten 
negativ og middels negativ negativ konsekvens for henholdsvis landskap og naturmangfold. Det 
negative konsekvensene reduseres med avbøtende tiltak, og vurderes til å være akseptable med 
tanke på planens positive virkninger.  
 
Med referanse til planens ulike dokumenter samt plan- og bygningslovens bestemmelser, er det 
rådmannens tilrådning at områderingsplan for Koppangen vedtas iht. vedlagte plankart, 
planbestemmelser og andre tilhørende dokumenter. 
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§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

Boligbebyggelse

Fritids- og turistformål

Steinbrudd og masseuttak

Annen særskilt angitt bebyggelse
og anlegg

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur

Veg

Parkeringsplasser

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur

Friområde

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og
friluftsformål samt reindrift

LNRF areal for nødvendige tiltak
for landbruk og reindrift og
gårdstilknyttet næringsvirksomhet
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REGULERINGSBESTEMMELSER TIL  
OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KOPPANGEN 
PLAN-ID 1938-2015-04 
 
 
Planforslag datert………………………………………………………………..18.09.15 
Dato for siste revisjon………………………………………………………...03.10.17 
Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning……….. 
 
Bestemmelser som ikke gis rettsvirkning pga. innsigelse fra Sametinget er markert med rød 
farge og gjennomstreking. Disse gis eventuelt rettsvirkning når innsigelse er avklart. 
 

I 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det 
området som er avgrenset på plankartet med reguleringsgrense. 
 
 

II 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 er området regulert til følgende formål: 
 
1. BEBYGGELSE OG ANLEGG 
1.1 Boligbebyggelse (B1) 
1.2 Fritids- og turistformål (F/T1-3) 
1.3 Råstoffutvinning (R1) 
1.4 Andre typer bebyggelse og anlegg, flomsikring (BA1-2) 
 
2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
2.1 Kjøreveg (KV1,KV3) 
2.2 Parkering (P1) 
 
3. GRØNNSTRUKTUR 
3.1 Friområder (F) 
 
4. LNFR 
 
5. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRSAG MED TILHØRENDE STRANDSONE 
 
 

III 
I medhold av plan og bygningslovens §16-6, jf § 11-8 tredje ledd, er det fastsatt følgende 
hensynssoner: 
 
HENSYNSSONER 
 
a) Sikrings-, støy- og faresoner 
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i) Sikringssone frisikt (H140) 
ii) Flomfare, elveflom og oppskyllingshøyde (H320) 

 
 
 
b) Sone med angitte særlige hensyn 
 

i) Hensyn reindrift (H520) 
ii) Bevaring kulturmiljø (H570) 
iii) Båndlegging etter lov om kulturminner (H730) 

 
 

IV 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 er det gitt følgende bestemmelser om bruk og 
utforming av bygninger og arealformål planområdet: 

FELLESBESTEMMELSER: 

a) Kulturminner: Dersom det under bygge- eller anleggsarbeid skulle komme fram 
gjenstander eller andre spor fra eldre tid, skal arbeidet stanses omgående og melding 
sendes kulturminnemyndighetene, jfr. § 8 i lov om kulturminner av 1978.  

b) Universell utforming: Ved oppføring av bygninger og opparbeiding av felles uterom, skal 
det tas hensyn til god tilgjengelighet og så langt som mulig skal prinsippene om universell 
utforming følges. 

c) Grunnforhold: Det skal gjennomføres en geoteknisk utredning av kvikkleireskredfaren. 
Dersom det påvises kvikkleire i planområdet må områdestabiliteten dokumenteres. 
Eventuelle risikoreduserende tiltak må beskrives og virkningen av dem dokumenteres. 

d) Havnivå: Det tillates ikke bebygd anlegg for opphold med gulvnivå under kote + 5,0.  

e) Utomhusplan: Det skal utarbeides utomhusplan for boligområdet og fritids- og 
turistformålet. 

f) Vann og avløp: Privat vann- og avløpssystem skal godkjennes av kommunen. Det skal 
dokumenteres tilstrekkelig brannvanndekning og løsning for dette. 

g) Byggeforbud vassdrag: Det er 50-meters byggeforbud langs vassdrag. 

h) Vegetasjon: Utbyggingen skal bevare mest mulig av eksisterende vegetasjon. 

i) Energi/klima: Ved oppføring av ny bebyggelse skal det i størst mulig grad legges til rette 
for energiøkonomisering og bruk av fornybar energi. 

j) Estetikk og byggeskikk: Nye bygninger og anlegg, samt endring av eksisterende, skal ta 
hensyn til omgivelsenes karakter, naturgitte forhold og tilstøtende bebyggelse. 

 
 
1. BEBYGGELSE OG ANLEGG 
1.1 Boligformål (B) 

a) Utnyttingsgrad for hver tomt er 25 % BYA, fordelt på maksimalt seks tomter/boenheter. 
b) Bebyggelsen skal tilpasses terreng og kulturlandskap. Dokumentasjon skal følge 

rammesøknad. 
c) Det skal tilrettelegges for nærlekeplass (barn 2-5 år) med oppholdsmuligheter for 

voksne. 
d) Det skal utarbeides utomhusplan som viser utforming av lekeplasser/friområder og 

trafikkareal. Utomhusplan skal følge rammesøknad. 
e) Største mønehøyde settes til maksimalt 8m over gjennomsnittlig omkringliggende 

terreng. 
 
 
1.2 Fritids- og turistformål (FT1-3) 

a) Utnyttingsgrad for fritids- og turistformål F/T1 og F/T2 er 30 % BYA, for F/T3 50% BYA. 
b) Bebyggelsen skal tilpasses terreng og kulturlandskap. Dokumentasjon skal følge 

rammesøknad. 
c) Byggegrense mot fylkesveg er 15 meter, regnet fra senterlinje. 
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d) For F/T1 er maksimalt antall utlerieenheter 20. 
e) For F/T2 Skal mest mulig av eksisterende løvskog bevares. 

 
 

1.3 Råstoffutvinning 
a) I området skal det drives uttak av stein til sikring og vedlikehold av flomforbygging. 
b) Det skal foreligge nødvendig tillatelse fra forurensningsmyndighet til uttaket. 
c) Området skal til enhver tid holdes forsvarlig sikret slik at mennesker eller dyr ikke 

kommer til skade på grunn av virksomheten. 
d) Det skal utarbeides drift- og avslutnngsplan som godkjennes av Lyngen kommune. 

Driftsplanen skal redegjøre for:  
i. Hvordan området skal istandsettes  

ii. Framdriftsplan for istandsetting  
iii. Håndtering av støv og støy  
iv. Kontroll- og rapporteringssystem for området og driften  

 
 
1.4 Andre typer bebyggelse og anlegg, flomsikring (BA1-2) 

a) BA1 er etablert og vedlokehold tillates. 
b) Flomsikring skal utarbeides for sikring av eiendommen 102/21 for flom fra vassdrag i 

sørøst (BA2). 
c) NVE vurderer om flomsikringen er hensiktsmessig. 

 
 
2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
2.1 Kjøreveg (KV1-3) 

a) KV1 er eksisterende fylkesveg. 
i) Det tillates opparbeidet kryss med atkomst til byggeområdene på nedsiden av 

fylkesvegen, og atkomst i henhold til atkomstpiler ovenfor og nedenfor veg iht. 
plankartet. 

ii) Det skal utarbeides tekniske planer for alle tiltak som berører fylkesvegen, 
herunder atkomst markert med pil. 

b) KV3 er offentlig veg som kun skal brukes til tilsyn og vedlikehold av flomsikring og til 
transport av reinsdyr. 

 
 
2.2 Parkering (P1) 

a) P1 skal benyttes til offentlig parkering for tilreisende og turgåere. 
b) Parkeringsplassen skal tilrettelegges med toalett og renovasjon.  
c) Parkeringsplassen kan ikke tillates bygd før det foreligger en samlet plan for opparbeiding 

og drift.  
 
 
3. GRØNNSTRUKTUR 
3.1 Friområde 

a) Det tillates ikke tiltak som forringer tilgjengelighet i friområdet. 
b) Allmenn tilgjengelig tursti skal opparbeides i strandsonen nedenfor bebyggelsen som 

angitt i plankartet. 
 

 
4. LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER SAMT REINDRIFT 
4.1 LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet   
      næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (LNFR) 

a) Det tillates ikke inngrep innenfor LNFR-området som er i strid med formålet. 
 
 
5. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE 
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5.1 Bruk og vern av vassdrag med tilhørende strandsone. 
a) Det tillates ikke faste installasjoner som begrenser ferdsel i sjø. 

 
 
     V 

 
HENSYNSSONER 

a) Sikrings-, støy- og faresoner 
i) Sikringssone, frisikt (H140_1-4) 

Hensynssonen skal sikre frisikt ved kryss på fylkesvegen. Det tillates ikke 
installasjoner, eller beplantning som hindrer frisikt. 

 
ii) Faresone, flomfare (H320_1-2) 

Hensynssonen definerer fareområde for elveflom.  
Utbygging innenfor hensynssone flom tillates ikke. 

 
iii) Oppskyllingshøyde fjellskred 

I området som på plankartet er vist som oppskyllingshøyde for fjellskred, merket 
H320, tillates ikke etablert ny bebyggelse før kravene i TEK 10 er oppfylt. 
 

 

b) Sone med særlig angitte hensyn 
    
i) Hensynssone reindrift  

Det tillates ikke tiltak innenfor hensynsonen som sperrer for flytting og opphold 
av rein. 
Kulturminne med ID 62913 er markert med flate og ID i plankartet. Kulturminnet 
s kal ikke være til hinder for flytting av rein og vil søkes frigitt. 

 
ii) Hensynssone bevaring kulturmiljø (H570) 

Innenfor hensynssonen er det ikke tillatt med inngrep. 
Beiting av småfe og slått innenfor hensynssonen kan tillates etter avtale med 
kulturvernmyndighetene. 

  
iii) Det automatiske fredete kulturminnet id 62913 er markert med flate i plankartet. 

Kulturminnene er regulert som hensynssone H730, men området kan fortsatt brukes til 
reindrift. Stein i røysa, ildstedet og tufta skal ikke flyttes eller fjernes. 

 
 
 
REKKEFØLGEBESTEMMELSE OG VILKÅR 
 

a) Det stilles krav om detaljregulering for fritids- og turistbebyggelse F/T1 og F/T2. 
 

b) Utbygging øst for flomsikring av hovedelva kan vurderes når sikringen kan dokumenteres 
trygg av rette myndighet. 

 
c) Det kan ikke gis brukstillatelse eller ferdigattest for bygg innen planområdet før: 

o Kravene til utomhusarealer er oppfylt 
o Løsninger for vann- og avløp er opparbeidet 
o Løsninger for avfallshåndtering er opparbeidet  
o Tursti i strandsonen er opparbeidet 
o Tekniske planer er godkjent av Statens vegvesen 

 
Igangsettingstillatelse kan gis dersom det gjennom utbyggingsavtale, sikkerhetsstillelse, eller 
på annen måte foreligger tilstrekkelig sikkerhet for at områdene er opparbeidd senest 
samtidig med at byggene tas i bruk. Brukstillatelse kan i alle tilfelle ikke gis før kravene er 
oppfylt. 
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1. SAMMENDRAG 

 
Lyngen kommune har bestillt detaljreguleringsplan for Koppangen. Planforslaget er utarbeidet av 
Rambøll Norge AS, på vegne av Lyngen kommune. 
 
Planarbeidet i Koppangen er utløst av flomproblematikken, som oppstod våren/sommer 2013. 
Flommen har utløst større anleggstiltak med flomforebygging langs Koppangselva, område for 
masseuttak og atkomstveg. I samme område er det prammingsplass og drivingslei for rein. 
Lyngen kommune vil i samarbeid med private grunneiere bidra til andre arealer for fremtidig 
utvikling i Koppangen.  
 
Flere av de nevnte forholdene er avsatt i kommuneplanens arealdel, og foreslås detaljert noe 
mere i denne prosessen. Koppangen er utredet i forhold til landskap og naturmangfold, og ingen 
av utredningene viser til konsekvenser som ikke kan avbøtes. Det er avholdt folkemøte, med 
aktiv deltakelse fra bygda. Ved oppstart og høring av planprogram kom det inn elleve merknader 
som er innarbeidet i planforslaget i den grad de er i tråd med overodnet plan. Ved offentlig 
ettersyn kom det inn tolv merknader som er kommentert bakerst i dokumentet og delvis 
innarbeidet i planen. Flere innspill har dreid seg om private fritidsboliger, noe som ikke er del av 
overordnet plan og heller ikke tatt inn i planforslaget. Det er registrert samiske og norske 
kulturminner som avsettes i planforslaget etter anbefaling fra Sametinget. For kulturminnene ved 
Koppangselva er det bedt om at kommunen tar initiativ til arkeologisk undersøkelse, noe som 
både kan gi kostnader for kommunen og forsinke planprosessen. Kulturminnene tas ut av 
planforslaget. 
 
Arealet nedenfor vei fra eksisterende turistanlegg til Neset, Henrikneset og til Rasteneset er 
vurdert til fritids- og turistformål. Arealet detaljeres noe i områdereguleringsplanen, men 
konkrete utbyggingsforslag foreligger ikke. Atkomstveg ned til området som tidligere var regulert 
inn, er tatt ut inntil konkrete utbyggingsforslag foreligger. Det er ønskelig å legge til rette for 
noen nye boliger i bygda, og et areal ovenfor fylkesvegen foreslås avsatt til boliger. 
 
Koppangen er mye brukt som utgangspunkt for skiturer, og det er ønskelig å legge til rette med 
parkeringsplass inne i bygda. Fylkesveg 311 skal samtidig ha gode trafikale løsninger for 
kjørende og myke trafikanter. Samfunnssikkerhet som oppskyllingshøyde for fjellskred, skred og 
havnivåstigning er også ivaretatt i reguleringsplanen.   
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2. NØKKELOPPLYSNINGER  

 

 

 

Sted Koppangen 
Adresse Lyngen kommune 
Gjeldende planstatus  LNFR-område 

LNFR-område med spredt bolig- og 
fritidsbebyggelse. 
Fritids- og turistformål 
Grønnstruktur 
Bolig 

  
Forslagstiller Lyngen kommune 
Grunneiere (sentrale) 101/1, 101/34, 101/14, 101/54, 101/24, 

101/27, 101/17, 101/3, 101/11, 101/30, , 
101/32, 101/31, 101/12, 101/18, 101/6, 
101/51 m.fl. 

Plankonsulent Rambøll Norge AS 
Plankart Rambøll Norge AS 
  
Hovedformål i områdereguleringsplan Flomsikring 

Masseuttak 
Fritids- og turistformål  
Grønnstruktur  
Bolig 
Parkering og atkomstveg 

Planområdets areal i daa Ca 500 daa 
Aktuelle problemstillinger  Flomsikring 

Anlegg for reiseliv og turisme 
Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) Nei 
Konsekvensutredningsplikt (j/n) Ja 
 
 

 

Kunngjøring oppstart, dato 10.09.14 
Informasjonsmøte avholdt (j/n) 27.08.14 
Planprogram fastsatt 05.09.14 
Fullstendig planforslag levert 18.09.15 
Offentlig ettersyn 16.11.15 - 10.01.16 
Redigert forslag etter offentlig ettersyn 23.05.16 
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3. INNLEDNING 

3.1 Bakgrunn 

På bakgrunn av den uventede flomsituasjonen i Koppangen, har Lyngen formannskap i møte 
16.10.2013, (FSK-sak 2013/74), fattet vedtak om utarbeidelse av detaljreguleringsplan for 
Koppangen. Begrunnelsen for formannskapets vedtak er at de uventede naturødeleggelsene har 
ført til restriksjoner for særlig bolig- og næringsutviklingen i Koppangen. Bl.a. vil strandarealet 
fra Koppangen Brygger og vestover mot Koppangselva sannsynligvis ikke kunne bebygges som 
følgende av potensielt framtidige flommer.  
 
Vedtak i Lyngen kommunestyre: 
a) Lyngen kommune iverksetter reguleringsplanarbeid for Koppangen etter en utvidet 
reguleringsplanmodell, (jfr. Kartvedlegg 2), som omfatter areal for flomsikring, bolig- og 
fritidsbebyggelse, næringsutvikling og infrastruktur. 
b) Planarbeidet forutsetter økonomisk bidrag fra private grunneiere for næringsareal som 
inngår i planen. Slike bidrag skal kontraktfestes mellom Lyngen kommune og private 
grunneiere. 
c) Fastsetting av endelig planavgrensning delegeres rådmannen, og gjøres i forbindelse med 
varsel om planoppstart etter avklarende dialog med grunneiere. 
 
Som følge av flomproblematikken i Koppangen, har NVE fattet vedtak 11.09.2013 om å fullføre 
sikringstiltak i Koppangselva. Vedtaket er fattet med hjemmel i Vannressurslovens § 40 Tiltak i 
alvorlige faresituasjoner. Sikringsarbeidet ble sluttført høsten 2013. NVEs flomsikring av 
Koppangselva i 2013 har karakter av strakstiltak for å sikre liv, helse og materielle verdier.  
 
Som følge av faren for flommen, ”jøkhulaup”, er det NVEs vurdering at det må påregnes flere 
flommer de kommende årene. Flommene vil medføre erosjon på elveforebygningen, slik at det i 
vil oppstå behov for å forsterke flomvollen med jevne mellomrom. For å ha tilgjengelig masser til 
framtidig vedlikehold og forsterkning, må det utarbeides reguleringsplan for området som 
klargjør og sikrer arealer hvor massene kan hentes fra. For den framtidige sikringen, er det 
særlig viktig at det er tilgjengelig store blokker for plastring av den siden av elveforebygningen 
som vender ut mot elva. I elveløpet finnes det ikke slike store blokker, og disse må derfor hentes 
fra et masseuttak ovenfor forbygningen. 
 
Ved offentlig ettersyn av planprogrammet kom det flere innspill om at planområdet burde 
begrenses og at områderegulering kunne være en bedre egnet plantype. Ved planutformingen er 
planavgrensingen redusert vesentlig og endret til områderegulering. 
 

3.2 Konsekvensutredningsplikt 

Regulering av utbyggingsområdet i Koppangen faller inn under §4 i Forskrift om 
konskvensutredning: Planer og tiltak etter §3 skal behandles etter forskriften dersom de a) er 
lokalisert eller kommer i konflikt med områder med særlig verdifulle landskap, naturmiljø, 
kulturminner eller kulturmiljø som er vernet eller fredet (….). 
 
Lyngen kommune er ansvarlig myndighet for utredningen. Utredningen skal utarbeides i henhold 
til Plan- og bygningsloven  § 4 og Vedlegg II  i KU-forskriften. Planprogrammet fremmes av 
Lyngen kommune og er utarbeidet av Rambøll i samarbeid med kommunen. 
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3.3 Avgrensning av arealet/alternativer 

Området i Koppangen ble annonsert som en detaljreguleringsplan hvor store arealer i Koppangen 
var inkludert.  Arealet er senere i prosessen avgrenset slik at kun de områdene som settes av 
med en eller annen form for sikring eller utvikling, er innenfor avgrensningen. 
 
Planen avgrenses nord for Koppangselva, i vest inkluderes masseuttaket og vassdraget med 
flomsone, i nord og øst eksisterende turistanlegg, Neset og Rasteneset nedenfor fylkesvegen og 
et området til bolig ovenfor fylkesvegen. 
 
 

 
 

Figur 1: Planavgrensning ved  oppstart og høring av planprogram, endret etter høring. 
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Figur 2: Planavgrensning i reguleringsforslag 

4. PLANPROSESS 

Lyngen kommune utlyste konkurranse om reguleringsplanlegging våren 2014, og Rambøll fikk 
oppdraget.  Det ble holdt oppstartmøte med kommunen 23. juni 2014, hvor det blant annet ble 
avklart at landskap og naturmangfold skulle konsekvensutredes. 
 
Kommunen og Rambøll arrangerte et bygdemøte der særlig alle grunneiere ble invitert til å delta. 
Gjennom «swotanalyse» og diskusjon om framtidig utvikling, ble grunnerierne oppfordret til å 
samarbeide om f.eks utvikling av reiselivsanlegg. Det ble varslet oppstart for arbeidet 10.09.14 
og planprogrammet lå ute til offentlig ettersyn i 6 uker. Gjennom høring av planprogrammet kom 
det flere konkrete forslag til utbygging, der særlig privat fritidsbebyggelse var ønsket. 
 
Ved offentlig ettersyn av planprogrammet kom det flere innspill om at planområdet burde 
begrenses og at områderegulering kunne være en bedre egnet plantype. Ved planutformingen er 
planavgrensingen redusert vesentlig og endret til områderegulering. Ved offentlig ettersyn av 
planforslaget kom det inn tolv merknader som har medført noe justeirnger av endelig 
områdereguleringsplan. 
 
Kommunen har hatt en kontakt med grunneierne, og i brevs form oppfordret dem til samarbeid 
om planlegging av reiselivsanlegg. Grunneirne har ikke respondert på dette, slik at planforslaget 
som foreligger er lite detaljert i forhold til ønsket utbygging i Koppangen. 
 

5. GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE FØRINGER 
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5.1 Noen nasjonale føringer som har betydning for planlegging i Troms: 

 Plan og bygningsloven  

 Naturmangfoldloven 

 Kulturminneloven 

 Retningslinjer for INON-områder 

 Den europeiske landskapskonvensjonen 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (av 24. juni 2011)  

 Rikspolitiske bestemmelser for barn og unges interesser i planleggingen  
 Rikspolitiske retningslinjer for areal- og transportplanlegging. 
 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 
 Statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging i kommunene. 
 DSB: Veilder for Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen, kartlegging av risiko og 

sårbarhet 
 DSB: Håndtering av havnivåstigning i kommunal planlegging 
 NVE: Flaum og skredfare i arealplnar. Retningslinjer 2/2011 

 

5.2 Regionale føringer  

Fylkesplan for Troms 2014-2025 (02.09.14) har følgende målsetting for arealpolitikk og 
forvaltning: «Arealforvaltningen skal være forutsigbar og legge til rette for god og bærekraftig 
nærings- og samfunnsutvikling basert på oppdatert kunnskap og godt planverk i kommunene». 
Planen viser til ulike utfordringer som er mellom by og distrikt, 100-metersbeltet, oppdatering av 
arealdelen, klimatilpasning og næringsutvikling. 

5.3 Lokale føringer  

Lyngen kommune har revidert kommuneplanens arealdel for perioden 2014 – 2026, den 
11.12.14, sak 62/14.  I planforslaget for området Koppangen settes det av til hensynssone 
flom/«jøkhulaup», hensynssone reindrift, fritids- og turistformål, parkering, spredt 
boligbebyggelse og spredt fritidsbebyggelse. 
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Figur: Utsnitt av kommuneplanens arealdel 2014-2015 for Koppangen 

 
Interkommunal kystsoneplan for Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommune er under utarbeidelse og 
antas vedatt i 2015. Etter første gangs offentlig ettersyn kom det flere nye innspill til 
planforslaget. Plankartet ble endret og revidert planforslag lagt ut til 2.gangs offentlig ettersyn. 
 
Kystsoneplan for Lyngen setter ikke av til særskilte formål i sjø i Koppangen. 
 

 
Figur 3: Arealbruk i sjø utenfor Koppangen, utsnitt av Interkommunal kystsoneplan Lyngenfjorden, 
2.høring 

6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET  

6.1 Lokalisering 

Planen avgrenses nord for Koppangselva, i vest innenfor masseuttaket og på flaten ovenfor 
turistanlegget, i øst og nord inkluderes Neset, Henrikneset og Rasteneset nedenfor fylkesvegen. 
Et boligområde ovenfor fylkesvegen er også med i planområdet. 
 

142



 
12 (41) PLANBESKRIVELSE 
 
 
 
 

Rambøll

 

Figur 4: Lokalisering av Koppangen i Lyngen kommune 

 

6.2 Områdebeskrivelse 

Planområdet ligger på Lyngenhalvøya ca 2 mil nord for Lyngseidet. Koppangen ligger som en 
nordøstvendt bukt mot Lyngenfjorden, med en kort dalstrekning inn til fjellmassivet og 
Koppangsbreen. Fjellområdet mot nord og vest er del av landskapsvernområdet Lyngsalpan. Elva 
ned fra breen er markant i landskapet, med en massiv flomsikring mot bygda og bebyggelsen. 
Klimaet er typisk for regionen med milde vintre i forhold til breddegraden, og kjølige somre. 
Plantegeografisk tilhører området nordboreal sone og svakt oseanisk seksjon. Naturforholdene i 
utredningsområdet gir grunnlag for et variert og interessant naturmangfold. Koppangen er også 
prammingsplass for rein som flyttes over til sommerbeite på Lyngenhalvøya. Fra 
prammingsplassen nede ved fjorden er det drivingslei for rein inn dalen og opp mot fjellet.   
 

6.3 Dagens bebyggelse 

Bebyggelsen består av spredt bolig og fritidsbebyggesle, hovedsakelig ovenfor vegen. Koppangen 
brygger er et godt tilpasset turistanlegg midt inne i bukta. I fjæresonen er det etablert naust.  

6.4 Landskap og topografi 

Planområdet omfatter bygda Koppangen og Koppangsdalen som går opp mot Koppangsmassivet.  
Koppangen er vendt mot nordvest og omkranset av massive fjellformasjoner. Dette er med på å 
danne et markant landskapsrom med vegger nord og vest og åpning ut mot fjorden i øst. 
Åsryggen som gradvis avtrappes mot neset danner veggen i sør. Selve bygda ligger plassert 
delvis i bukta og det tilstøtende Rasteneset. Det meste av bebyggelsen ligger knyttet til neset.  
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Koppangselva kommer ned fra fjellet gjennom en foss som skjærer seg gjennom en 
fjellformasjon som binder sammen de to markante fjellpartiene i området.  Området rett under 
fossen danner en markant skålform som er godt synlig fra Fv 311 når man kommer til 
Koppangen. 

6.5 Naturmangfold 

Koppangen har naturverdier i form av kulturlandskap og unike fjellområder som er vernet som 
landskapsvernområde. Bergrunn og sedimenter gir grunnlag for ulike vegatasjon, som sammen 
med variert terreng gir leveområdet for dyr. Vassdrag og sjøen er en del av det helheltige 
naturmangfoldet i Koppangen. 

6.6 Friluftsliv, rekreasjon og nærmiljø 

Koppangen er en bygd med spredt bebyggelse. Atkomst til sjøen og fjellet er naturlig flere 
steder. Det er derfor gode areal for uteopphold og tilgjengelighet til utmark, sjø og fjell. 
Koppangen er et attraktivt sted som utgangspunkt for toppturer til Lyngsalpan. Det mangler 
parkeringsplass for alle som ønsker å kjøre hit for å starte på turer. Det bor ingen barn i 
Koppangen, men besøkende til bygda vil også være barn og ungdom som har behov for aktivitet 
i nærområdet. 
 

 

Figur 5: Fjellene fra Lyngseidet og nordover til Koppangen (Kdp folkehelse, friluftsliv, idrett og lokale 
kulturhus 2012-2015) 

 

6.7 Kulturminner 

Det er utført befaring av samiske og norske kulturminner i Koppangen sommeren 2014 og 2015. 
Det er gjennomført fellesbefaring med Sametinget og Troms fylkeskommune, som konkluderte 
med at det innenfor planområdet ligger to samiske kulturminnelokaliteter. 
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ID 62913 ligger ved elvemunningen innerst i bukta. Den består av en steinsatt gammetuft, en 
árran (ildsted) og en rydningsrøys. Boplassen ligger på en svært utsatt plass midt i reingjerdet 
(førings-/prammingsgjerde). 
 
ID 179519 ligger like øst for Neset, og er en stø av uviss alder. Den er ikke fredet.  
 

 

Figur 6: Kulturminner registrert i planområdet. 

 

145



 
PLANBESKRIVELSE 15 (41) 

 
 
 
 
 

Ramboll

 

Figur 7: Foto fra Koppangen ca 1960. 

6.8 Landbruk 

I Lyngen er landbruk en viktig næring. Koppangen er preget av tidligere jordbruk, men det er 
ingen aktive bruk i bygda i dag. Utmarka blir tidvis beitet av sau som trekker over større 
områder. 
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Figur 8:Kart over jordbruksareal i Koppangen (Kilde: Skog og landskap) 

 
Rapporten Vegetasjon og beite i området Årøybukt-Koppangen  beskriver: På en mektig 
breelvavsetning sør for Koppangen ligger et område med kystlynghei. Kystlyngheia her er trolig 
kulturbetinget, og utviklet gjennom lang tids hogst og beite. I dag er det meste av denne 
aktiviteten opphørt, og arealene gror raskt igjen. På deler av det tidligere åpne arealet er 
gjenveksten av skog så tett at det klassifiseres som glissen blåbærbjørkeskog. På et skrint 
område øst for Koppangen er gjengroinga av kystlyngheia mindre framtredende pga tynt 
jorddekke. På snauområdene opp mot Koppangsdalen dominerer rishei i lisidene, med 
grassnøleier i forsenkninger. Snøleiene er stedvis så friske og næringsrike at de blir karakterisert 
som lågurteng. Grasinnholdet i både grassnøleiene og lågurtengene er variabelt, men de 
inneholder oftest lite beitegras. (Vegatasjons- og utmarksbeite i Lyngen kommune, Finn-Arne 
Haugen og Per K. Bjørklund, Skog og landskap, 15/2014). 
 

6.9 Reindrift 

Koppangen er et særlig viktig område for reindriftsnæringen. Området mellom bebyggelsen og 
Koppangselva er fast rute for å pramme i land rein inn og ut for sommerbeite i Lyngen. Reinen 
drives videre fra Koppangen opp mot Goalborri og inn mot Fastdalen. Reindriftas anlegg for inn- 
og ut-pramming ble ødelagt av jøkulhlaup i 2013. NVE har ferdigstill flomvoll mot elva, og 
reindriftas anlegg reetableres. 
 

6.10 Barn og unge 

Det bor ikke barn i Koppangen i dag, men det vil alltid være potensiale for at familier med barn 
bosetter seg her. I tillegg er barn og unge besøkende til området. Koppangen som en bygd ved 
veis ende, spredt bebyggelse og relativt oversiktlige forhold, gir stort potensiale for opphold, 
rekreasjon og lek utendørs. 
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6.11 Teknisk og sosial infrastruktur 

Koppangen har privat vannforsyning og  private avløpssystem. Nord Troms Avfallsservice henter 
kildesortert husholdningsavfall langs vegen. Det går en 20 kW høyspentlinje helt ut til 
Koppangen. 
 
Det er ikke skole, barnehage eller helseinstitusjoner i Koppangen. 

6.12 Trafikkforhold 

Fylkesveg 311 går fra Lyngseidet ut til Koppangen. Statens vegvesen oppgir at fylkesvegen er i 
dårlig stand, da særlig strekningen Lyngseidet-Årøybukt. Den er smal og svingete og uoversiktlig 
å kjøre på. Det er ikke fortau eller tilbud om kollektivtilbud dennen vegen. Trafikken ut til 
Koppangen er forholdsvis lav. Lite trafikk utgjør minimalt med støy og luftforurensning. 

6.13 Risiko og sårbarhet i området 

Koppangen ligger mellom sjø og bratte fjell. Det er flere risiko som gjør seg gjeldende, som 
skred, flom, grunnforhold, havnivåstigning, oppskyllingshøyde og fjellskred. 

7. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

 

7.1 Areal avsatt i reguleringsplan som allerede er utbygd. 

Flomvoll, steinuttak og atkomst 
Flomvoll er allerede bygd øst for elva i Koppangen og reguleres inn i dette planforslaget. 
Flomvollen er ca 600 m lang har en høyde på 5 m i øvre del av tiltaksområdet. Denne høyden 
trappes gradvis ned og nærmer seg utflating ved avslutning av vollen i nedre del av 
tiltaksområdet. Flommvollen er erosjonssikret med store stein for å tåle påkjenningen fra 
vannmasser med stor massetramsport. De største steinene er lagt i foten av vollen for å få et 
godt fundament for en stabil konstruksjon. 
 
Stein til plastring av vollen er hentet i masseuttaket ovenfor vollen. For å unngå innsyn til uttaket 
fra bygda og sjøsida, er det etablert stuff mot bygda som skal ivareta landskapshensyn. 
Uttaksområdet er også begrenset mest mulig for å minimere miljømessige konsekvenser. 
 
Atkomstvegen til flomvollen legges delvis langs strandlinja og føres videre opp mot flomvollens 
nedre del. Vegen følger i stor grad tidligere flomløp, er 4 m bred og vil ha kapasitet til tyngre 
kjøretøy i forbindelse med vedlikehold av flomvollen. Vegen i strandsonen erosjonssikres langs en 
strekning på ca 50 meter. For atkomst til steinnutak fra flomsikringen er det etablert en 4 m bred 
veg i en lengde på ca 400m. 
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Figur 9: Tiltakskart flosikring i koppangen (Byggeplan flomsikringstiltak 02.12.13, NVE) 

 

7.2 Utbyggingsområder som avsettes i plankartet, framtidig 

 
I planforslaget settes det av til følgende: 
Bebyggelse og anlegg 

- Boligbebyggelse B1) 
- Fritids- og turisformål (F/T1-3) 
- Råstoffutvinning ® 
- Andre typer bebyggelse og anlegg, flomsikring (BA1-2) 
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Samferdslsanlegg og teknisk infrastruktur 
- Kjøreveg (KV1-3) 
- Parkering (P1) 

Grønnstruktur 
- Friområder (F) 

LNFR 
- LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag 
Bruk og vern av sjø og vassdrag 
Hensynssoner 
 

 

Figur 10: Områderegulering av Koppangen, planforslag  
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Boligbebyggelse B1 
 
Ovenfor Henrikneset og ovenfor fylkesvegen 
settes det av et område på ca 12 daa. Det kan 
etableres 6 boliger innenfor arealet. 
Bebyggelsen tilpasses terreng og eksisterende 
bygninger. For nytt boligområde ovenfor veg 
foreslås en utnyttelse på 25% BYA. 

  
 

Fritids- og turistbebyggelse F/T 1-3 
For fritids- og turistformål (FT1) rundt Neset tenkes det etablert frittliggende hytter eller 
utleieenheter i rekke som samtidig ivaretar et åpent preg. Det er lagt inn avkjørsel fra fylkesveg.  
Arealet er på 20,9 daa og utnyttelsen for området foreslås til 30% BYA. Det legges opp til maks 
20 utleieenheter. 
 

 

Figur 11: Neset hvor det er foreslått fritids- og turistbebyggelse 
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Figur 12: Illustrasjonsskisse for potensiell utbygging på vestsiden av Neset 

 
For fritids- og turistformål (F/T2) ved Rasteneset tenkes etablert frittliggende eller utleieenheter i 
rekke som gir et åpent preg. Det er markert avkjørsel fra fylkesveg.  Arealet er på 49,9 daa og 
utnyttelsen for området foreslås til 30% BYA. Det foreligger ikke konkrete planer for området. 
 
Koppangen brygger (F/T3) er en aktiv turistbedrift med bebyggelse som er godt tilpasset 
området. Anlegget ønskets utvidet, men fare for flom (avsatt med hensynssone), gjør at dette 
ikke tillates. NVE som har etablert flomsikringen vil ha sikkerhet for at dagens flomvoll er 
tilstrekkelig, før ny utbygging tillates i Koppangenbukta. NVE vil ta stilling til sikkerheten etter 
anslagsvis fem år (ca. 2020). Da vil ny vurdering av flomsikringen kunne foretas, og 
Koppangenbukta eventuelt kunne frigis til utbygging. Arealet inntil bryggene sattes av til fritids- 
og turistformål med utnyttelse 50% BYA. 
 
Råstoffutvinning (R) 
Det er etablert et masseuttak for stein til 
etablering og vedlikehold av flomsikring. 
Masseuttak er avgrenset til 12,1dekar og er 
utformet med en stuff mot bebyggelsen. 
Utformingen gjør uttaket lite synlig i 
landskapet. Det er etablert vegatkomst til 
uttaket via flomsikringen. 

 
 
Andre typer bebyggelse og anlegg – flomsikring (BA2) 
Flomsikring BA2 er sikring av bebyggelse langs en mindre elv øst for hovedelva innenfor 
planområdet. Sikringen utarbeides på en slik måte at boligen vest for elva sikres samtidig som 
vassdraget ivaretas. Flomsikringen skal godkjennes av rette fagmyndighet. 
 
Fylkesveg 311 (Kv1) 
Fylkesvegen tegnes inn i plankartet slik den er utformet i dag. Det er lagt inn en avkjørsel med 
veg og to avkjørsler markert med pil. Avkjøringen er vurdert ut fra sikt, stigning og mulighet for 
utforming av kryss. 
 
Det er vedtatt flere utbyggingsplaner for hyttefelt på strekningen, og vegvesenet ønsker at ny 
utbygging også skal ta sin del av vegkostnadene ved vegplanlegging. 
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Veg Kv2, Neset (illustrasjon) 
Det har vært vurdert atkomstveg til fritids- og turistanlegget mellom Neset og Henrikneset. Da 
detaljplanleggingen av utbygging ikke er avklart, ønsker ikke grunneiere av vegen legges inn i 
plankartet nå. Her vises derfor de beregninger som er gjort for atkomstveg, som en illustrasjon 
til planen. Vegen ble beregnet ut fra stigning og krav til atkomst til fylkesvegen, slik som vist i 
figur 17 under. Vegen ble foreslått utformet slik at den kunne bruks for hele området og med en 
parkeringsplass ved veis ende. 
 
Terrenget i området er så bratt at adkomsten må trekkes så langt sør vist her. Adkomsten må ha 
tilstrekkelig lengde for å komme ned til egnet terrengnivå (max 8% stigning, krav til 
adkomstveger i HB N100).  
 
Siktmessig er det noe dårlig sikt nordover, så det må medregnes å gjøre noen tilpasninger av 
terrenget på vestsiden av fylkesvegen, se sikttrekant. Sikttrekantene er beregnet etter 
vegklasse, som igjen er satt av trafikkmengde og fartsgrense.  
 

 

Figur 13: Beregnet vegatkomst til fritids- og turistanlegg 

 
Veg Kv3, til eksisterende flomsikring 
Atkomstveg til flomsikring og massetak er lagt i strandsonen med en sving opp til flomsikringen. 
Det er utført geoteknisk vurdering av vegen, og vegen er planlagt erosjonssikret for sjøen. 
Reindrifta vil kunne bruke samme veg til reindriftsanlegget langs elva. 
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Figur 14: Planlagt veg i strandsonen (Byggeplan flomsikringstiltak, 02.12.13, NVE) 

 
Parkering P1, Koppangen 
Det etableres en større parkeringsplass (P1) ovenfor fylkesvegen inne i Koppangen. Arealet er på 
1,8 dekar og vil kunne romme  ca 70 parkerte biler. Parkeringsplassen skal tilrettelegges med 
toalett og renovasjon. I henhold til kommuneplanens arealdel skal parkeringsplasser ikke tillates 
bygd før det foreligger en samlet plan for drift og vedlikehold. 
 
Grønnstruktur, friområder 
Det avsettes til friområde på Henrikneset, i hovedsak nedenfor veg i turistanlegget og langs 
strandsonen i øst og rundt Neset. Friområdet skal sikre allmennhetens ferdsel inn i området og 
langs strandsonen. 
 
Kulturminner 
ID 62913 ligger ved elvemunningen innerst i Koppangenbukta. Den består av en steinsatt 
gammetuft, en árran (ildsted) og en rydningsrøys. Sametinget og riksantikvaren anbefaler at 
lokaliteten blir avsatt med bestemmelsessone i plankartet med tilhørende bestemmelser om 
arkeologisk undersøkelse. Krav om utgraving kan forsinke planprosessen og gi store kostnader 
for kommunen. Arealet med kulturminne, samt en buffersone, tas ut av plankartet. Det betyr at 
kulturminneområdet ikke er del av reguleringsplan, men at overordet kommuneplan fortsatt 
gjelder. 
 
ID 179519 ligger like øst for Neset, og er en stø av uviss alder. Den er ikke fredet. Kulturminnet 
avsettes med hensynssone. 
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Figur 15: Kulturminnelokaliteter i Koppangen 

 
Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift 
Arealet ovenfor Koppangen Brygger og på begge sider av elva er avsatt til landbruks-, natur- og 
friluftsområder, samt reindrift (LNFR). Områdene vil i hovedsak brukes til beting og flytting av 
rein og til beite for sau. Elvas meandrering vil også være i LNFR-området. 
 

7.3 Infrastruktur 

Vannforsyning 
Reiselivsanlegget baserer seg på privat vanntilførsel. Slokkevann skal også løses fra samme 
kilde. Tilstrekkelig vannmengde er ikke en problemstilling med tilknytning til lokale elver som har 
god vannføring gjennom hele året. 
 
Avløp 
Det skal etableres et privat avløpsanlegg jf. forurensningsforskriften kapittel 12, alternativt 
kapittel 13. Avløpet må være dimensjonert for antall personer som skal bruke anlegget. Det 
legges til grunn et behov for to renseanlegg i planen. Et for regulert areal på Neset og et for 
regulert areal på Rasteneset. Renseanlegg må sees i forhold til den utbygging som foreslås. 
 
Avfall 
Nord Troms Avfallsservice henter kildesortert husholdningsavfall langs vegen. Det legges opp til 
at framtidig turistanlegg tilknyttes samme ordning. 
 
Energi 
Det går en høyspentlinje på 20 kWh nordover til Koppangen og det er etablert transformator på 
neset.  Etter avklaring med Troms kraft, vil denne ha tilstrekkelig kapasitet til å forsyne et nytt 
reiselivsanlegg. Det vil sannsynligvis være nødvendig med en tilførselslinje på 130-140 meter. 
Plassering av linja må avklares nærmere. Oppvarming av anleggene gjøres med rent brennende 
vedovn og strøm/varmekabler. 
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8. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

8.1 Overordnede planer 

Planforslaget følger i all hovedsak opp kommuneplanens arealdel med fritids- og turistformål, 
friområder og hensynsone. En endring i forhold til overordnet plan er at det er avsatt til et felt 
med boliger ovenfor fylkesvegen, framfor spredt utbygging. 

8.2 Landskap, stedets karakter, estetikk 

Området lengst sørøst på Rasteneset som er avsatt til fritids- og turistformål er i dag preget av 
gjengroing. Utbygging her vil være med å fjerne deler av vegetasjonen og skape sikt fra Fv 311 
og ned mot fjorden, noe som kan være positivt. Det er satt av et område ovenfor Fv 311 til 
boligbebyggelse, og mer bebyggelse her vil ikke få store konsekvenser for de visuelle kvalitetene 
i området. Friområdet som er satt av langs stranda og på østsiden av neset sørger for å 
opprettholde areal for ferdsel ned til fjorden. Ny utbygging skal tilpasses eksisterende 
bebyggelse, slik at man unngår for mye terrenginngrep og sørger for å opprettholde siktlinjer fra 
Fv 311 til fjorden.   

8.3 Kulturminner og kulturmiljø 

Innenfor planområdet ligger to samiske kulturminnelokaliteter. ID 62913 som ligger ved 
elvemunningen innerst i bukta og består av en steinsatt gammetuft, en árran (ildsted) og en 
rydningsrøys. Arealet tas ut av plankartet og blir dermed uregulert. Arealet er likevel avsatt  i 
gjeldende kommuneplan. At kulturminnelokaliteten tas ut av planforslaget får ikke virkninger for 
planforslaget. 
  
ID 179519 ligger like øst for Neset, og er en stø av uviss alder. Kulturminnet avsettes med 
hensynssone, og virker ikke vesentlig inn på planforslaget. 
 
Det er tidligere gjort et løsfunn av skiferkniv på eiendommen 104/4. Det ble ikke gjort nye 
registreringer ved befaring i 2015, slik at dette kulturminnet må ikke hensyntas innenfor 
planområdet. 
 
Under feltarbeidet i 2014 ble det registrert flere steinstrukturer oppe på Hoallubakken: ID 
179517. Sametinget tolker kulturminnene til å være relatert til aktivitet i forbindelse med 
jordbruk og reindrift. Kulturminnene  ligger utenfor planområdet. 
 

8.4 Naturmangfold 

Vurdering etter naturmangfoldlovens prinsipper §§ 8 til 12: 
 
§ 8. (kunnskapsgrunnlaget) 
I følge § 8 i Naturmangfoldloven skal offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet bygge 
på kunnskap om arter og naturtypers utbredelse og økologiske tilstand. Kravet til 
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på 
naturmangfoldet. 
 
Eksisterende kunnskap om naturmangfoldet gjennom Naturbase, Artskart og lokale planer er 
innhentet. Planområdet er befart og kartlagt av biolog i Ecofact AS. Kunnskapsgrunnlaget om 
arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 
påvirkninger vurderes som god. 
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§ 9. (føre-var-prinsippet) 
Fritids- og turistformål, boliger og parkering tilsvarer areal som er avsatt i overordnede planer og 
har vært vurdert tidligere. Registrert naturmangfold skal vurderes ved detaljplan når konkrete 
tiltak foreslås. Utbyggingen foreslås inntil dagens fylkesveg. 
 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt og det anses som en rimelig vurdering at føre-var-
prinsippet tillegges mindre vekt ved vurdering av virkninger for naturmangfold. 
 
§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) 
Planområdet omfatter et naturtypeområde av middels – stor verdi, nemlig et område med rik 
løvskog som etter DN-håndbok 13 verdisettes til viktig (B). Dette er en type løvskog som ofte er 
leveområde for et mangfold av arter blant annet av fugler, moser, sopp og lav samt karplanter.  
 
Planområdet er redusert i forhold til tidligere forslag. Tidligere var det også lagt opp til et større 
område med spredt bebyggelse ovenfor veg. På grunn av ønske om redusert og mer konsentrert 
utbygging, ble dette tatt ut av planen. Rambøll er ikke kjent med andre utbyggingsprosjekter 
nær planområdet 
 
Tiltaket vil berøre og dermed kunne forringe en naturtype med middels til stor verdi. Det vil 
stilles krav i detlajregulering til plassering av bebyggelse som berører naturtypen minst mulig. 
Planen vil etter vår vurdering ikke hindre måloppnåelse av nasjonale forvaltningsmål for 
naturtyper og økosystemer eller forvaltningsmål for arter jfr. NML §§4 og 5. 
 
§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 
Tiltak ansees ikke å være nødvendig. 
 
§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 
Arealmessig anses det som en stor fordel at fritidsbebyggelsen konsentreres innenfor et 
avgrenset område, da dette i liten grad båndlegger arealer som kan nyttes til andre formål, eller 
bevares som naturområder.  

8.5 Barn og unge, rekreasjon og uteområder 

Det avsettes til friområde på Henrikneset, nedenfor veg i turistanlegget og langs strandsonen i 
øst og rundt Neset. Friområdet skal sikre allmennhetens ferdsel i området og langs strandsonen. 
Tilgang til uteareal vil for øvrig være ivarettatt i LNFR-områdene som grenser til 
utbyggingsområdene. 

8.6 Trafikkforhold 

Fylkesvegen ut til Koppangen har lav trafikk og det antas at utbygging av fritids- og turistanlegg 
vil gi noe økning i trafikken. Det vurderes ikke som nødvendig å gjøre fysiske tiltak på vegen, 
men at kryss/avkjørsler har frisikt. Fartsgrensen inn til Koppangen kan vurderes nedsatt. 

8.7 Sosial infrastruktur 

Det er ingen sosial infrastruktur som skole eller omsorgsboliger i Koppangen. Sosial infrastruktur 
priorieres lokalisert til sentra i kommunen. Planen medfører ikke økt behov for denne type 
infrastruktur. 

8.8 Universell tilgjengelighet 

Universell tilgjengelighet skal ivaretas som angitt i TEK10 og kommuneplanens arealdel. For 
boligområdet ovenfor veg vil det være mulig å oppnå. For fritids- og turistanlegge nedenfor veg 
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er det ikke mulig å oppnå kjørbar veg med stigning på maks 7%. Dette bør avbøtes med en 
kombinasjon av kjørbar veg og gangveg som er slakere. Plassering av gangveg skjer samtidig 
med plassering av bygninger. 

8.9 ROS 

Det totale risikobildet for Koppangen er særlig relatert til oppskyllingshøyde fjellskred, elveflom 
og grunnforhold. Oppskyllingshøyde fjellskred ivaretas gjennom varslingssystemer og vurdering 
av arealbruk i utsatte områder. Det er utført flomsikring for Koppangselva som er beregnet å 
sikre hovedløpet. Samtidig er det avsatt hensynssone som ikke tillater ny bebyggelse på flata sør 
for elva, som ekstra sikkerhet for eventuell flom. For grunnforhold kreves nærmere 
undersøkelser ved detaljplanlegging/tiltak.  
 
Trafikksikkerhet er et moment med ferdsel langs veg og ved kryssing av vegen. Fylkesveg 311 er 
smal, og har en krapp sving når den runder inn til Koppangen. Planforslaget ligger samtidig ved 
enden av en lite trafikkert veg, hvor bilene normalt kjører sakte. Gode siktforhold ivaretas ved 
frisiktsoner ved avkjørsler til fylkesvegen. Øvrige risikotema er vurdert til liten eller ingen risiko 
og sårbarhet. Identifisert risiko og sårbarhet er avbøtet gjennom løsninger i planen og/eller 
bestemmelser til planen. Det totale risikobildet for Koppangen anses ikke å være til hinder for 
planforslaget. 

8.10 Jordressurser og landbruk 

Planforslaget avsetter til utbyggingsformål som i hovedsak allerede er vedatt i overordnet plan. 
Arelene er i dag et kulturlandskap under gjengroing. Kommunen har vurdert at arealet nedenfor 
veg kan bebygges, i stedet for å opprettholdes som landbruks-, natur-, frilufts- og 
reindriftsområde. Boligområdet ovenfor veg er et nytt utbyggingsområdet på potensiell dyrkabar 
mark. Arealet er samtidig nabo med spredt bebyggelse på flere kanter, slik at det ikke synes 
egnet til effektiv jordbruksdrift. 

8.11 Teknisk infrastruktur og energibehov 

Planforslaget medfører behov for både vann, avløp og energi. Det er vurdert at Koppangen 
allerede har kapasitet på energi, og at vann og avløp kan ivaretas gjennom private løsninger 
lokalt. Krav til opparbeidelse fremmes i bestemmelser og detaljregulering. 
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9. KONSEKVENSUTREDNINGER 

9.1 Alternativ til utredning 

Detaljregulering av Koppangen tar utgangspunkt i flomsikring. For framtidig fritids- turistformål 
er det to alternativer til utbygging; alternativ 0 som er dagens situasjon med den arealbruk som 
er vedtatt i kommuneplan, og alternativ 1 med utbygging av turistanlegg på Neset og boliger 
ovenfor veg. Etter møte med grunneiere og høring av planprogram er det kommet inn noen 
konkrete forslag til utbygging innenfor enkelte tomter. Etter kommunens bearbeiding av innspill 
og framtidig ønske om utbygging, er forslag til turistanlegg gitt en grov utforming. 
 

9.2 Landskapsanalyse 

Planområdet omfatter bygda Koppangen og Koppangsdalen som går opp mot fjellmassivene bak 
bygda.  Selve bygda ligger plassert delvis i bukta og det tilstøtende Rasteneset.  Koppangen er 
vendt mot nordvest og omkranset av massive fjellformasjoner. Dette er med på å danne et 
markant landskapsrom med vegger nord og vest og åpning ut mot fjorden i øst. Åsryggen som 
gradvis avtrappes mot neset danner veggen i sør. Det meste av bebyggelsen ligger knyttet til 
neset.  
 
Koppangselva kommer ned fra fjellet gjennom en foss som skjærer seg gjennom en 
fjellformasjon som binder sammen de to markante fjellpartiene i området.  Området rett under 
fossen danner en markant skålform som er godt synlig fra Fv 311 når man kommer til 
Koppangen. 
 
Elva tar deretter en sving mot nord før den renner ned til fjorden. Områdene rundt elva består av 
stein og grus, et resultat av Jøkhulaup som gikk våren 2013. Det er formet et flomvern av stein 
og grus som følger sørsiden av elva ned mot fjorden. Sør for flomvernet finner man reingjerdet 
som leder fra prammingsplassen nede i fjæra og videre innover mot fjellet.  
 

 

Figur 16: Kulturlandskap i Koppangen 
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Lengst nord på Rasteneset nedenfor fylkesvegen finner vi spredt bebyggelse omkranset av eng. 
Langsetter nordøstsiden ligger en sandstrand og noen naust. På østsiden av Rasteneset er det 
små klippeformasjoner og steinstrand. På oversida av fylkesvegen skrår terrenget oppover mot 
fjellet. Dette området består av skog, lyngområder og spredt fritidsbebyggelse og er preget av 
gjengroing.  
 
Verdisetting 
Planområdet inneholder mange av de typiske kjennetegnene for landskapsregionen. Det som gjør 
at området utmerker seg, er de markante terrengformene som omkranser Koppangen og gjør at 
Koppangen blir gjenkjennelig på lang avstand. Særlig er den markante skålformen nedenfor 
fossen med på å gi området særpreg. Sporene etter bruk av landskapet opp gjennom tidene 
skaper en ramme rundt landskapet. Vestsiden og spissen av Rasteneset byr på strand med 
svaberg og klippeformasjoner rammet inn med slåtteeng. Her er det fritt utsyn ut mot fjorden og 
fjellene og videre inn mot bebyggelsen i Koppangen. Denne utsikten når man ankommer 
Koppangen fra FV 311, skaper en god visuell sammenheng mellom alle elementene som utgjør 
det spesielle med Koppangen; fjorden, fjellene og kulturlandskapet. 
Verdi vurderes til å være mellom middels og stor. 
  
Omfang og konsekvens  
Reguleringsplanen inneholder flere tiltak. Som nevnt tidligere vil ikke den eksisterende 
rassikringen langs elva bli vurdert her. Det største omfanget av reguleringsplanen er den 
planlagte utbygginga for fritids- og turistformål på Neset og Rasteneset. Med unntak av et 
område på nordøstsiden av Rasteneset, som er satt av til friområde, er hele Rasteneset på 
nedsiden av Fv 311 avsatt. En av verdiene med Koppangen er hvordan den småskala 
bebyggelsen underkaster seg det storskala landskapet. Området på vestsiden av neset har visuell 
kontakt med resten av bebyggelsen inne i selve Koppangen og er derfor ekstra sårbar for 
inngrep. I tillegg er terrenget bratt, noe som bidrar til at bebyggelse som ikke tar hensyn til 
terrenget, kan gi store konsekvenser.  
 
Området lengst sørøst på Rasteneset som er avsatt til fritids- og turistformål er i dag preget av 
gjengroing. Utbygging her vil være med å fjerne deler av vegetasjonen og skape sikt fra Fv 311 
og ned mot fjorden, noe som vil være positivt.  
 
Det er satt av område ovenfor Fv 311 til boligbebyggelse, her er det delvis bebygd allerede, og 
mer bebyggelse her vil ikke få store konsekvenser for de visuelle kvalitetene i området.  
 
Friområdet som er satt av langs stranda og på østsiden av neset sørger for å opprettholde ferdsel 
ned til fjorden, noe som er positivt.  
 
Samlet vil konsekvensene for områderegulering av Koppangen, både gi positive konsekvenser og 
negative konsekvenser.  
 
Omfanget vurderes samlet til å være middels/lite 
 
Konsekvensen blir dermed lite negativt 
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9.3 Naturmangfold 
Nedre deler av Koppangen er preget av et kulturlandskap i tidlig stadium av gjengroing. 
Områdene nært husene har trolig vært såpass intensivt drevet at de har mistet en del av 
artsdiversiteten man ellers kan finne på kulturmark. Til tross for marine sedimenter som kan gi 
økologisk grunnlag for interessante kulturmarkstyper på baserik grunn fant vi ingen lokaliteter 
med tilstrekkelig verdifull utforming til at de oppnådde terskelverdi for avgrensning som 
naturtyper. Likevel kan de ha verdi som landskapstyper (utenfor denne utredningens tema). 

Vi har kartlagt følgende nye naturtypelokaliteter: 1) ravine (B-verdi), 2) rasmark (C-verdi), 3) 
flommarksskog (C-verdi) og 4) rik løvskog (B-verdi). Ravinen ligger delvis på marin leire, delvis 
på breelvsedimenter og er tilstrekkelig uberørt til at vi vurderer den som viktig. Rasmarken 
vurderes som lokalt viktig på grunn av størrelse og middels kalkrikhet, det samme gjør 
flommarksskogen på grunn av en kombinasjon av størrelse og habitatkvalitet. Den rike løvskogen  
vurderes som viktig, blant annet på grunn av at den ligger ned mot fjæra. Se for øvrig vedlagte 
faktaark for nærmere beskrivelse av lokalitetene. 

I Norsk rødliste for naturtyper (2011) er ravinedal plassert i kategorien VU (noe truet), 
fjæresone-skogsmark i kategorien NT (nær truet) og rik boreal frisk løvskog i kategorien DD 
(datamangel). 

 

Figur 17: Flyfoto med avgrensninger av verdifulle naturtypelokaliteter (1) ravine, (2) rasmark, (3) 
flommarksskog og (4) er rik løvskog og verdikart over området (Ecofact). 
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Figur 18: Verdikart over området 

 

Vi har ikke funnet informasjon om at det er viktige viltlokaliteter i Koppangen. Under befaringen 
registrerte vi en flommarksskog som kan ha noe betydning som fuglebiotop, særlig for 
spurvefugl, men den er for lite velutviklet til å oppnå status som viltområde. I Artskart er det 
registrert havørn og storskarv fra området, ellers ingen registreringer av dyr eller fugler. 
Området er trolig leveområde for dyrearter som er vanlige for regionen og som trives i denne 
typen landskap, som rype, elg, rev, hare, og oter. 

Samlet verdi naturmangfold 
Influensområdet omfatter et naturtypeområde av middels – stor verdi, nemlig et område med rik 
løvskog som etter DN-håndbok 13 verdisettes til viktig (B). Dette er en type løvskog som ofte er 
leveområde for et mangfold av arter blant annet av fugler, moser, sopp og lav samt karplanter.  
 
Omfang og konsekvens 
Siden planene er såpass lite spesifiserte er det vanskelig å vurdere hvor stort omfanget blir av 
tiltakene. Det er imidlertid klart at store deler av den verdifulle rike løvskogen blir liggende 
innenfor tiltaksområde for hyttebygging. Dette innebærer trolig at skogen blir hogd ned eller 
svært redusert eller oppdelt i mindre deler. For naturmangfoldet i dette området vil tiltaket bli 
middels negativt. 

Av utredningen følger at middels – stor verdi og middels negativt omfang gir middels negativ 
konsekvens. 
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9.4 Sammenstilling av konsekvenser 

Nedenfor vises en sammenstilling av de to konsekvensutredningene landskap og naturmangfold. 

Tabell 1: Sammenstilling av ikke-prissatte konsekvenser 

Fagtema Alternativ 0 Alternativ 1 
Landskapsbilde Ubetydelig Lite negativ (-) 
Naturmangfold Ubetydelig Middels negativ negativ (--) 
 
Konsekvensen for alternativ 1 vurderes som liten – middels negativ. 
Planlagt utbygging i Koppangen vil gi mellom lite og middels negative konsekvenser. 
 
Det er usikkerhet omkring omfang og konsekvens, det ikke foreligger nærmere illustrasjoner og 
detaljeringer av utbyggingsområdene. 
 

9.5 Avbøtende tiltak 

Landskapsbilde 

Det er viktig at bebyggelsen på vestsiden av Rasteneset som har visuell kontakt med indre del av 
Koppangen, blandes med eksisterende bebyggelse, for å bevare særpreget til Koppangen. 
Bebyggelsen bør i tillegg være tilpasset terrenget slik at man unngår for mye terrenginngrep i 
landskapet og sørge for å opprettholde siktlinjer fra Fv 311 til fjorden. Hvis man ved ny 
bebyggelse på sørøstsiden av neset, får ryddet opp i gjengroinga og åpnet landskapet opp mot 
fjorden vil dette påvirke positivt for området.    
 

Naturmangfold 

Avbøtende tiltak kan være å etablere en hensynssone der det er skog på Rasteneset, og ikke 
tillate hogst av skogen ut over det som er nødvendig for å gjennomføre tiltaket. Dersom tiltakene 
blir små og samles slik at minst mulig av den verdifulle skogen hogges ned, og en også unngår å 
dele skogen opp av veier og stier, vil omfanget for naturmangfold trolig kunne reduseres til lite 
negativt omfang. 

10. MERKNADER TIL VARSEL OM OPPSTART OG 
PLANPROGRAM 

 
Sametinget 23.10.14 
Sametinget påpeker at arealet er stort og omfatter flere arealformål. Det er utført 
kulturminneregistrering for en del av området som det vil redegjøres nærmere for. Befaring av 
resten av planområdet vil ta anslagsvis 2 uker, med ytterligere kostnader som da vil belastes 
kommunen. Resterende befaring vil først kunne utføres neste sesong. 
Sametinget anbefaler Lyngen kommune å begrense omfanget av planen, f.eks ved at 
næringsområdet nedenfor vegen behandles som egen plan. 
 
Kommentar: 
Kommunen reduserer avgrensning av området og tar ut LNFR-området ovenfor veg, unntatt et 
mindre område til boliger. Utbygginger utover det som ligger i kommuneplanens arealdel tillates 
ikke. Kommunen avventer rapport fra Sametinget og antar det vil være dekkende som 
kulturminneregistrering. Merknaden tas til følge. 
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Troms fylkeskommune stabssjef 24.10.14 
Troms fylkeskommune er positiv til at planarbeidet gjelder hele bygda i tillegg til flomområdet. 
De ber likevel kommunen vurdere å begrense arealet. De viser også til uttalelse fra kulturetaten 
angående kulturminner og statens vegvesen angående veg. Fylkeskommunen påpeker at man 
bør sikre allmennhetens tilgang til strandsonen og ivareta strandsonen som landskapselement. 
De påpeker at evt. anlegg i sjø bør forsøkes etablert samlet. 
 
Kommentar: 
Kommunen reduserer avgrensning av området og tar ut LNFR-området ovenfor veg ,unntatt et 
mindre område til boliger. Utbygginger utover det som ligger i kommuneplanens arealdel tillates 
ikke. Kommunen avventer rapport fra Sametinget og vil be fylkeskultur vurdere om det er 
dekkende for også deres område. Reguleringsplanen vil realisere utbygging mot sjøen, men vil 
samtidig ivareta allmennhetens tilgang. Merknaden tas til følge. 
 
Troms fylkeskommune  24.10.14 
Kulturetaten i fylkeskommunen påpeker at kjente registreringer i området hovedsaklig omfatter 
gammetufter og hustufter fra nyere tid, som kan knyttes til samisk bosetting. Det er potensiale 
for funn av flere kulturminner, særlig nær strandsonen. Kulturetaten viser til at kulturminner og 
kulturmiljøer skal utredes, og at det må gjøres i feltsesongen 2015. De vil komme tilbake med et 
budsjett for undersøkelsene. 
 
Kommentar: 
Lyngen kommune reduserer avgrensning av området og tar ut LNFR-området ovenfor veg, 
unntatt et mindre område til boliger. Kommunen avventer rapport fra Sametinget og vil be 
fylkeskultur vurdere om det er dekkende for også deres område. Reguleringsplanen vil realisere 
utbygging mot sjøen, men vil samtidig ivareta allmennhetens tilgang. Merknaden tas til følge. 
 
Fylkesmannen i Troms 24.10.14 
Fylkesmannen påpeker at det må fremgå av planprogrammet hvordan medvirkning fra barn, 
unge og organisasjoner ivaretas i planarbeidet. De påpeker videre forholdet til 100-metersbeltet 
langs sjø og vassdrag og statlige føringer.  Allmennhetens tilgang til sjønære arealer bør ivaretas, 
samtidig som det legges til rette for næringsutvikling. Fylkesmannen stiller spørsmål ved hvilke 
arealer kommunen ønsker å sette av til lek og opphold, og hvilke som er mindre tilgjengelige og 
kan bygges ut mer intensivt. De ber også kommunen se til arealer for turistnæringen og ferdsel 
til fjæra som del av dette. 
Fylkesmannen viser til naturmangfoldloven og at konsekvensutredningen må være av slik 
karakter at vurdering og vekting etter lovens premisser fremgår av planforslaget. 
Forvaltning av reindrift er fra 2014 fylkesmannens ansvar. De understreker viktigheten av at 
flyttevegen, gjerdeanlegg og prammingsplass ivaretas. De ser fram til videre prosess med 
reindrifta i arbeidet. 
Fylkesmannen bemerker at planprogrammet oppfyller kravene i plan- og bygningsloven og legger 
opp til ROS-analyse der de viktigste elementene er stadfestet i planprogrammet. 
 
Kommentar: 
Reguleringsplanen vil realisere utbygging mot sjøen, i tråd med kommuneplanens arealdel. 
Tilgjengelighet for allmennheten skal sikres, samtidig som utleiehytter realiseres i planområdet. 
Planforslaget vil ivareta ROS, naturmangfold og reindrift, som er sentrale utredningsstema i 
planforslaget. Merknaden tas til følge. 
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Statens vegvesen 08.10.14 
Statens vegvesen har ansvar for planarbeid knyttet til arealbruken langs riks- og fylkesveg. Til 
planarbeidet kommenterer de at fylkesvegen er i dårlig stand, den er smal, svingete og 
uoversiktlig å kjøre på. Vegvesenet er betenkt over å legge opp til økt aktivitet langs vegen. De 
ber om vurdering av de trafikale forholdene og konsekvensene for vegen i sin helhet, der planlagt 
trafikkvekst er vesentlig. Det må påregnes at dette planarbeidet får samme krav som tidligere 
reguleringsplaner på strekningen mot Lyngseidet. De viser for øvrig til vegnormaler og 
byggegrenser langs veg. 
 
Kommentar: 
Planforslaget vil beskrive trafikken på vegen i Koppangen i dag og framtidig situasjon ivaretas 
med kryssløsning, atkomst og frisiktsoner. Begrenset utbygging av turistanlegg antas ikke å gi 
vesentlige konsekvenser for vegen som helhet. Merknaden tas til følge. 
 
Konrad Borch 101/1, Knut Mathisen 101/5, Alf Iver Klinge 101/9, 21.10.14 
Grunneierne ber om at eiendommene 101/1, 101/5 og 101/9, slik de er avmerket på vedlagt 
kart, settes av til fritidsboliger. De protesterer på at deler av samme areal er satt av til friareal. 
De påpeker at arealet har god utsikt mot Lyngenfjorden, at det ikke er jordbruksareal og at det 
er etablert avkjørsel både ovenfor og nedenfor veg. De påpeker at i strandsonen er det plass til 
felles båtplass og viser til at et område kalt Seljesletta egner seg til lek og ballspill. 
 
Kommentar: 
Lyngen kommune har vedtatt å satse på turisme og har satt av areal i kommuneplanens arealdel 
til dette. Omtalte areal er avsatt til næringsområder/turistanlegg. Friområdet er avsatt i 
kommuneplanens arealdel nettopp for å ivareta kvalitetene til friluftsliv og rekreasjon det vises 
til.  Det er gjort en avveiing i arealplanen om å videreføre næringsarealene ved å sikre andre 
områder mot utbygging. Det er ikke lagt til rette for fritidsbebyggelse, men til turistnæring i 
området. Merknaden tas ikke til følge. 
 
Geir Angelo, grunneier av 101/2, 03.10.14 
Angelo ønsker ikke å selge sin eiendom og påpeker at NVE må kjøpe stein av ham til 
markedspris. NVE må også leie grunn til flomvoll og veg på eiendommen. Han kan ikke 
kommentere hensynssonen, da han ikke vet hvor den ligger og hvorfor. Angelo går også ut fra at 
det ikke skal være parkering på hans eiendom. 
 
Kommentar: 
Forholdet mellom NVE og grunneier avklares mellom disse partene. Arealet er i kommuneplanens 
arealdel avsatt som faresone med byggeforbud. Dette videreføres i reguleringsplanen, men 
byggeforbudet kan vurderes opphevet hvis det fremkommer ny kunnskap. Flomvollen ligger på 
eiendommen 101/2. Flomvollen og sikring av denne er av samfunnsmessig stor betydning. Det er 
også behov for parkering i Koppangen. Plassering av parkeringsplassen vil bli vurdert gjennom 
reguleringsplanprosessen.  
Merknaden tas til orientering. 
 
Martha Tapio og Alf Iver Klinge, grunneiere, 05.10.14 
Grunneierne på eiendommen 101/9 ønsker å utvikle sin eiendom med 3-4 fritidsboliger i området 
vest-sørvest for eksisterende bolig. Det er mulig de også vurderer fritidsboliger nedenfor 
eksisterende bolig, ovenfor fylkesvegen, men dette foreslås ikke konkret nå. Grunneierne ønsker 
at atkomsten over eiendommen 101/1 (Borch) formaliseres. 
 
Kommentar: 
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Det legges ikke til rette for økt fritidsbebyggelse i Koppangen. Formalisering av adkomst er et 
privatrettslig anliggende som grunneierne må avklare seg imellom. Merknaden tas ikke til følge. 
 
Åge Edvardsen 101/12, oktober 14 
Edvardsen har lagt inn merknad med kart hvor han skisserer ønske om 6 hyttetomter på sin 
eiendom 101/12. Han viser også til jordskiftesak hvor vegatkomsten er endret. 
 
Kommentar: 
Det legges ikke til rette for økt fritidsbebyggelse i Koppangen. Merknaden tas ikke til følge. 
 
Lauritz Henriksen, 101/34, 101/23, 101/24, 101/7,  27.10.14 
Lauritz Henriksen gir innspill til planprogrammet for sin eiendom 101/24, for Ottar og Åshild Sørli 
på eiendommene 101/34 og 101/23 og for arvingene på eiendommen 101/7.  
På eiendommen 101/34 ønskes to utleiehytter ved sjøen.  
På 101/23 ønskes hytte for utleie på oversiden av hovedhus og to hytter i jensijeaggi. 
Det ønskes etablert tre utleiehytter ved sjøen på eiendom 101/24 og to hytter nærmest 
Koppangsbukta/fjellet. 
For eiendommen 101/7 ønskes det regulert 10 hyttetomter, hvorav 5 for salg og 5 for utleie. 
Nøyaktig plassering kan avklares med en befaring. Grunneierne ønsker også å få vite hvilke 
kostnader for reguleringsarbeidet som vil belastes grunneierne. 
 
Kommentar:  
Planforslaget vil legge til rette for turistanlegg/utleiehytter nedfor veg, forslaget er i tråd med 
dette. Ovenfor veg legges det ikke til rette for flere fritidsboliger i landbruks-, natur-, frilufts- og 
reindriftesområdet. Merknaden tas delvis til følge. 
 
Bernt Hugo Larsen, 101/3, mottatt 16.02.15, men sendt første gang innen høringsfrist. 
Bern Hugo Larsen har gitt innspill om turistanlegg/utleiehytte nedenfor veg nord for Rastenseset. 
 
Kommentar: 
Utleiehytter i området nedenfor veg er i tråd med kommuneplanens arealdel og ønsket utvikling 
for området. Merknaden tas til følge. 
 

11. MERKNADER TIL PLANFORSLAGET VED OFFENTLIG 
ETTERSYN 

 
Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamánni 10.12.15 
Fylkesmannen påpeker at de foreslåtte formålene i hovedsak samsvarer med gjeldende arealplan 
for Lyngen kommune. Unntaket er masseuttaket som allerede er etablert. Fylkesmannen ser 
også forslag om boliger som uproblematisk, da det er få og i tilknytning til eksisterende boliger. 
Byggehøyde og byggegrense for boliger bør fastsettes. De påpeker at det bør settes 
utnyttelsesgrad og høyder for Kopppangen brygger på F/T. Fylkesmannen ser friområde i 
strandsonen som positivt.  De påpeker at det i fellesbestemmelsene bør komme tydeligere fram 
at bebyggelsen skal tilpasses terrenget og at siktlinjer mot sjøen opprettholdes. De ber om 
rekkefølgekrav for istandsetting av masseuttak og at en bestemmelse til hensynssone bør bli 
omgjort til rekkefølgekrav. 
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Kommentar: 
Innspill om høyde, byggegrense, bestemmelser om terreng og siktlinjer, samt istandsetting av 
masseuttak innarbeides i planforslaget. 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 7.1.16 
NVE påpeker at de ikke godkjenner flomsikring, men kan vurdere om flomsikringen er 
hensiktsmessig når de blir forelagt den. Vassdraget tillates ikke lagt i rør. De vurderer 
planlegging i forhold til hensynssone oppskyllingshøyde fjellskred som tilfredsstillende. Det 
samme gjelder hensynssone jøkulhlaup og framtidig vurdering av utbygd flomsikringsanlegg. 
Bestemmelsen ivaretar at geotekniske forhold vil bli vurderte før utbygging. 
 
Kommentar: 
Merknaden tas til orientering. 
 
Statens vegvesen 09.12.15 
Statens vegvesen ser det som positivt at Koppangselva sikres. De er positiv til at det stilles krav 
om detaljreguleringsplan for videre arbeid med turistanlegg, og ber om at det samme kraves 
vurderes for boligområdet B1. Byggegrense på 15 meter bør settes for boligområdet. Statens 
vegvesen vil godkjenne en byggegrense på 15 meter langs Fv311 i Koppangen, etter vedtak som 
Troms fylkeskommune fattet i 2010. Vegvesenet påpeker at det må påregnes at det blir stilt krav 
om reguleringsplan for utbedring av  fylkesvegen, før utbygging iverksettes, på samme måte 
som øvrige nye utbyggingsområder langs vegen. 
 
Kommentar: 
Foreslått byggegrense på 15 meter innarbeides i plankartet. Det vil ikke bli stilt 
detaljreguleringskrav for 6 boliger i B1 ovenfor fylkesvegen, og tekniske forhold skal løses i 
byggesaken. 
 
Troms fylkeskommune 11.1.16 
Troms fylkeskommune ser allmennhetens interesser, parkering og kulturminner som ivaretatt. 
De påpeker at byggegrense mot veg for B1 må ivaretas, og at det settes byggehøyde for B1 og 
FT1-2 for ivaretakelse av landskap. 
 
Kommentar: 
Planforslaget vil utbedres ved at byggegrense og byggehøyde fastsettes i plankart og 
planbestemmelser. 
 
Sametinget, 3.12.15 og 29.3.16 
Sametinget informerer om to kulturminnelokaliteter i området, hvorav den ene, ei stø, er 
ivaretatt med hensynssone i planen. Den andre lokaliteten med en gammetuft, árran (ildsted) og 
rydningsrøys, ligger ved utløpet av Koppangselva og er i konflikt med planforslaget. 
Kulturminnene ligger innenfor hensynssone reindrift på den plassen i reingjerdet som er mest 
utsatt for slitasje. Planen er derfor blitt behandlet som en dispensasjonssak etter bestemmelsene 
i kulturminneloven § 8 fjerde ledd. 
 
Kulturminnet er vurdert å være eldre enn 100 år og er automatisk fredet. Kulturminnet ligger 
innenfor flyttegjerdet for rein som er i bruk under høstflyttingen, og som da har så intensiv bruk 
at kulturminnet vil kunne ødelegges. Kulturminnet kan også ødelegges av flom fra Koppangselva, 
som har hatt stor flomaktivitet de siste år. Utbygging av flomsikring og veg gjør at kulturminnet 
ikke lengre ligger i sitt opprinnelige miljø. 
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En arkeologisk undersøkelse vil ha vitenskapelig verdi og gi indikasjoner på levemåte på 
boplassen. Vilkår for dispensasjon som Sametinget anbefaler til riksantikvaren er full arkeologisk 
undersøkelse av id 62913, begrenset undersøkelse av røysa, og uttak av jord- og pollenprøver 
for analyse av jordbruk, beite og vegetasjon. Ytterligere skal det det tas kontakt med Sametinget 
før tiltaket gjennomføres og at kostnadene dekks av tiltakshaver. Tiltakshaver vil være Lyngen 
kommune. Utgifter kan under særlig grunner dekkes helt eller delvis av staten. Tromsø museum 
støtter Sametingets vurdering av saken og har utarbeidet prosjektplan og budsjett for 
undersøkelsene. 
 
Riksantikvaren fattet først et vedtak uten dispensasjon, som senere er omgjort i samsvar med 
Sametingets tilrådning. Riksantikvaren krever at de vilkår som er gitt i avsnitt over, tas inn som 
bestemmelser i planen, i motsatt fall vil sametinget ha innsigelse. Boplasslokaliteten id 62913 
skal markeres som bestemmelsesområde i plankartet. 
 
For ytterligger informasjon om historisk bruk og bosetting, og detaljering av kulturminnene, vises 
til Sametingets brev av 03.12.15 og 29.03.16. 
 
Kommentar: 
Det er reindriftas eksisterende bruk av området som står i fare for å påføre kulturminner i 
lokalitet id 62913 skade. Lyngen kommune har ikke planlagt for tiltak som kan komme til å skade 
kulturminnene jf. kulturminneloven § 3, og områdereguleringsplanen for Koppangen medfører 
ingen endring i bruken av det aktuelle området. Det er Lyngen kommunes vurdering at 
kommunen ikke er ansvarlig for å dekke kostnader ved arkeologisk utgraving av kulturminner 
slik Sametinget krever. Det ble gjennomført meklingsmøte med sametinget og Fylkesmannen i 
Troms den 20. juni 2017. Det har ikke lykkes å oppnå en omforent løsning av Sametinget 
innsigelse. Sametinget har samtykket i at området det knyttes innsigelse til kan tas ut av planen 
og dermed ikke får rettsvirkning. Se redegjørelse av Sametingets innsigelse i saksframlegget. 
 
Geir Angelo, grunneier 101/2, 30.11.2015 
Geir Angelo viser til tidligere merknader han har gitt, hvor han som nå ber om kompensasjon og 
erstatning for utbygging på sin eiendom. Han ønsker at det i plandokumentene spesifiseres at det 
kun er NVE som skal bruke vegen langs elveforbygningen og at vegen alternativt stenges med 
bom. Angelo ber om at parkeringsbehov dokumenteres og at parkeringsplass fjernes fra hans 
eiendom. Han ønsker også at flomsikring BA2 tas bort fra hans eiendom og legges på den 
eiendommen som trenger sikringen. Angelo ber om at elva inntil eiendommen 101/21 reetableres 
som skjell elv mellom eiendommene. Han ønsker heller ikke kommunen planlegger bort 
strandsonen på hans eiendom. Angelo ber også kommunen om informasjon om hvordan han kan 
klage på planforslaget. 
 
Kommentar: 
Spørsmål om avtale med grunneier av 101/2 vil bli tatt opp når reguleringsplanen er vedtatt. For 
øvrig vil kommunen opprettholde de formål som ligger i planforslaget, som dermed berører 
Angelos eiendom. 
 
Konrad Borch mfl. grunneiere av 101/1 og 101/5, 8.1.2016 
Merknad 1: 
Grunneierne Borch og Mathisen mener avgrensningen av planen skulle vært utvidet, slik at 
områdene nedenfor og ovenfor vegen sees i sammenheng. De ønsker hele saken utsatt i 5 år, 
slik at nye vurderinger av flom langs Koppangselva kan gjøres gjeldende. Grunneierne påpeker at 
stedsnavnene bør brukes mer konsekvent og oppgir hva de ser som riktig. De mener at 
fritidsbebyggelse også å ivareta ønske om næringsvirksomhet og bør tas inn i plankartet. 
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Merknadshaverne mener at havneforhold, jøkuhlaup og fjellskredflom gir begrensninger på 
utbygging langs sjøen. De påpeker at det bør gjøres geotekniske undersøkelser. Grunneierne er 
også uenig i at Henrikneset settes av til friområde, og at det settes av til boligområde ovenfor 
fylkesvegen, da deler av boligområdet kan brukes til fritidsbebyggelse. De motsetter seg at 
løvskogen lengst i øst skal opprettholdes, da grunneierne skjøtter og bruker av skogen. 
 
Merknad 2: 
Borch og øvrige grunneiere reagerer på at planforslaget sier at grunneiere ikke har respondert på 
ønske om samarbeid, når deres merknader er blitt oversett, eller ikke tatt til følge. Grunneierne 
har gitt innspill om at de ønsker fritidsbebyggelse, og vil delta i møte med kommunen på kort 
varsel. Kommunen har ønsket å få grunneierne samlet om næringsutbygging (turisme), i 
nærheten av sjøen. Grunneierne mener området utarmes om det bare blir bygd rorbuer, og 
mener ønsket fra grunneierne med fritidsbebyggelse også må ivaretas. Grunneierne protesterer 
mot at det legges veg (KV2, Neset) over eiendommen 101/1 og 101/5, når deres innspill om 
fritidsbebyggelse på Rasteneset ikke ivaretas. De stiller også spørsmål med konsekvenser av 
planen for sjøørret, laks, rype, ærfugl og havørn. Alternative areal til turistanlegg burde også 
etter deres mening vært vurdert. 
 
Kommentar: 
I kommuneplanens arealdel for Lyngen, som er en overordnet plan, er areal nedenfor vegen i 
Koppangen satt av til næringsformål og turisme. Lyngen kommune hadde et eget oppstartmøte 
og verksted med grunneierne i Koppangen, da områdereguleringen av arealene startet. 
Kommune har ønsket etablering av reiselivsbedrift, mens grunneierne ved Rasteneset har ønsket 
fritidsbebyggelse. I overordna plan er det ikke avsatt ytterligere areal til fritidsbebyggelse i 
Koppangen, og det åpnes heller ikke for fritidsbebyggelse i områdereguleringen. Avgrensningen 
av planområdet er satt i forhold til framtidige utbyggingsområder og ikke LNFR-områder. Den 
12.05.15 ble grunneiere tilskrevet av kommunen med tilbud om deling av kostnader ved 
geotekniske undersøkelser for området. Det var ingen respons på brevet og planen er utarbeidet 
som en områderegulering med krav om detaljregulering. 
 
Skinnelv/Koppangen bygdelag v/Harry Hansen, 5.1.2016 
Leder av bygdelaget Harry Hansen foreslår at parkeringsplassen som er planlagt ved enden av 
vegen ved Rasteneset, legges høyere opp på eiendommen 101. De mener parkeringsplassen da 
vil bli mer brukt av turister som stopper for å få utsikt over fjorden. De har lagt ved kart som 
illustrerer tiltaket. 
 
Kommentar: 
En parkeringsplass nærmere fylkesvegen ville mest sannsynlig bli mer brukt av turister. Samtidig 
vil den være vanskelig å tilpasse det skrånende terrenget nærmere vegen. Ved senere 
detaljregulering av området vil det være mulig å detaljprosjekterte en annen parkeringsplass, 
etter nærmere studier på stedet.  
 
Mads H. Fagerborg Kvien, på vegne av Solveig Beate Fagerborg, 101/31, 08.12.15 
Fagerborg ønsker at eiendommen 101/31 omgjøres fra bolig til fritidsbolig, da de mener tomten 
er liten og har uegnet utforming for bolig. 
 
Kommentar: 
Eiendommen 101/31 ligger utenfor dette planområdets avgrensning, og vil ikke omhandles i 
planen. Kommuneplanen legger heller ikke opp til ytterligere fritidsbebyggelse i Koppangen. 
 
Lauritz Henriksen og Ottar Sørli, 08.01.16 

169



 
PLANBESKRIVELSE 39 (41) 

 
 
 
 
 

Ramboll

Lauritz Henriksen ønsker ikke at det skal reguleres veg gjennom hans eiendom 101/24, men 
foreslår veg gjennom 101/54, parallelt med hovedveg (ALT. I). Han mener en veg på 101/24 vil 
forringe hans planer om næringsbygg. Alternativt kan avkjørsel for Harry Hansen og Lauritz 
Henriksen utvides, og ny veg svinge av og mot Koppangsfjellet (ALT. II). De ber også om at hele 
eiendommen 101/34 reguleres til næring. Veg til eiendommen kan kobles fra alt I eller alt II etter 
nærmere avtale. De har lagt ved kart som illustrerer tiltakene. 
 
Kommentar: 
Grunneierne ser behovet for veg og peker på de samme løsninger som også har vært vurdert i 
planforslaget. Ved realisering av veg bør det derfor gjøres en avtale mellom grunneierne som 
sørger for at de ulike eiendommene får like mye igjen pr. m2, uavhengig av formålene veg, 
friområde eller turistanlegg. Vegenformålet Kv2 tas ut av planforslaget. 
 
Tommy Fagerborg og Oddvar Fagerborg, 101/20 og 101/21 
Fagerborg ønske å bygge naust/garasje/kontor på eiendommen 101/21. De ønsker også at 
parkeringsplass og veg for atkomst flomsikring legges på 101/21, for å rydde opp i området og 
fordi reindriftsnæringen allerede bruke dette som parkeringsplass ved pramming. Til samme 
eiendom ønsker de å etablere steinkai og flytebrygge ved sjøen. Fagerborg ønsker også at 
eiendommen 101/20 som ligger ovenfor dagens bebyggelse i Koppangen, omgjøres fra LNFR til 
boligtomt. Tomta unngår flomsoner og ny atkomst kan også benyttes av reindrifta som tilgang til 
området. De har lagt ved kart som illustrere tiltakene. 
 
Kommentar: 
Flomsikring langs hovedelva og vegatkomst er allerede utbygd. Det vil være lite hensiktsmessig 
arealbruk å bygge ytterligere en veg opp i området. Det er pr. i dag ikke tillatt med ny utbygging 
i hensynssone flom. Vi foreslår derfor at søknad om naust/kontor/parkering, samt steinkai 
fremmes når det eventuelt åpnes for utbygging. Kommunen ønsker å vurdere parkeringsformål i 
forbindelse med flomsikring av 101/21, men det er foreløpig uklart hvordan utforming av 
flomsikringen blir. Med minimal sikring vil arealet ikke egne seg til parkering, og det er heller 
ikke lagt inn under dette formålet. Tomta 101/20 ligger utenfor planområdet, og spørsmålet om 
bolig blir derfor ikke behandlet i denne planen. 
 
Åge og Janne Edvardsen, 101/12 
Grunneierne klager over at det ikke settes av til fritidsboliger på deres eiendom, som de ønsker å 
utvikle for sine barn og barnebarn. De er skuffet over at kommunen kun setter av til 
næringsvirksomhet og ikke fritidsbebyggelse, slik mange av deltakerne på folkemøtet i 2014 
ønsket. De mener at lite infrastruktur og dårlig veg til Koppangen gjør at området kun egner seg 
for turisme og fritidsbebyggelse. De påpeker også at det er etabler kommunalt vannanlegg i 
Koppangen. 
 
Kommentar: 
Kommunen har i overordnet plan vedtatt at det i Koppangen skal satses på reiseliv og at det ikke 
skal legges ytterligere til rette for fritidsbebyggelse. Reguleringsplanen følger opp kommunens 
vedtak og legger til rette for styrket reiselivssatsing. 
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12. AVSLUTNING 

Planforslaget vil i stor grad ivareta kommunens mål med utbygging i Koppangen. Det vil si 
regulering av flomsikring, anleggsveg og masseuttak, med tilhørende hensynssone for flom. 
Regulert areal til fritids- og turistformål ivaretar kommunens mål kun et stykke på veg. Det har 
vært ønskelig å få frem et samlet detaljert forslag til utbygging og plan for Neset og Rasteneset. 
Grunneierne har foreløpig ikke samlet seg om et felles forslag, men gitt enkeltvise innspill for sin 
eiendom. Det er kommet inn flere forslag om private hytter, som ut fra overordnet målsetting 
ikke er tatt til følge. Området er derfor kun grovt regulert, der man som et minimum har avsatt 
til felles atkomst og friområder. Offentlig parkering ovenfor Koppangen brygger bidrar til bedre 
tilrettelegging for tilreisende og dermed lokal aktivitet. Boligområdet ovenfor Henrikneset gir 
bygda ønsket areal til boligbygging. Samlet sett bidrar planforslaget både til utvikling og vern av 
arealer i Koppangen.
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FORORD 

Ecofact har fått i oppdrag å kartlegge naturmangfold i forbindelse med reguleringsplan 
for Koppangen, Lyngen kommune, og utrede konsekvenser av tiltak. 
Reguleringsplanarbeidet utføres av Rambøll, og arbeidet med konsekvensutredningen 
er utført i nært samarbeid med Rambøll. 

Eksisterende kartdatabaser, litteratur og egen befaring i juli 2014 danner grunnlag for 
vurderinger av konsekvenser av tiltaket for naturmangfold. 

 
 

Tromsø 
19. juni 2015 
 
 
Christina Wegener 
 

 
 

 
Figur 1 Parti fra Koppangen. Foto: Christina Wegener 
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2 SAMMENDRAG 

 
Beskrivelse av tiltaket 
Lyngen kommune ønsker å lage reguleringsplan for Koppangen. Rambøll er engasjert til å 
utarbeide planene, med Ecofact som underleverandør på konsekvensutredning for 
naturmangfold. 
 
Datagrunnlag 
Befaringer ble foretatt 23. juni og 17. juli 2014. Data fra Naturbase og Artsdatabanken er 
sjekket. Datagrunnlaget vurderes til å være godt etter befaringene i 2014.  
 
Verdivurdering 
Influensområdet i Koppangen vurderes å ha middels - stor verdi for naturmangfoldet. Det er 
avgrenset fire verdifulle naturtypelokaliteter i Koppangen, og to av lokalitetene vurderes 
som viktige. .  
 
Beskrivelse av omfang 
Tiltakene som omfattes av reguleringsplanen vurderes å få et middels negativt omfang på 
en av de verdifulle naturtypelokalitetene.  
 
Samlet vurdering av konsekvenser 
På grunn av at planen legger opp til hyttebebyggelse innenfor en verdifull naturtype kan 
konsekvensen bli middels negativ. Avbøtende tiltak vil være å etablere en hensynssone 
rundt mesteparten av den viktige skogen ved detaljregulering. 
 

 
Figur 2. Sjøhus i Koppangen, Lyngen. Foto: Christina Wegener 
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3 INNLEDNING 

3.1 Bakgrunn 

Rambøll utreder i samarbeid med Lyngen kommune mulighet for framtidig utvikling 
av Koppangen til fritidsbolig- og turistformål. I den forbindelse utreder Ecofact 
konsekvenser for naturmangfold. 

Konsekvensutredningen skal være med å gi grunnlag for å  

• fatte beslutning om utbygging/ikke utbygging av Koppangen 

• planlegge best mulig plassering av utbyggingstiltakene 

• beskrive eventuelle avbøtende tiltak mot uønskede konsekvenser 

3.2 Overordnede målsetninger 

Naturmangfoldloven stiller krav til at alle saker som har betydning for 
naturmangfoldet skal vurderes etter de miljørettslige prinsippene som er beskrevet i 
denne loven. Konsekvensutredningen skal bidra til et tilstrekkelig godt 
kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i overensstemmelse med disse prinsippene. 

4 METODE 

4.1 Datagrunnlag 

Vurderingene av naturmangfold er gjort på bakgrunn av befaringer og gjennomgang 
av informasjon om området. 

Offentlige databaser som Naturbase og Artskart er sjekket for registreringer av 
naturtyper, viltområder og rødlistede arter. 

4.2 Feltarbeid 

Befaringer i området ble foretatt 23. juni og 17. juli 2014 av Christina Wegener, 
Ecofact. 

4.3 Verktøy for verdi- og konsekvensvurderinger 

Vurderingene av verdi, omfang og konsekvens er basert på metodikk beskrevet i 
Vegvesenets håndbok V712 (tidligere håndbok 140) – Konsekvensanalyser, versjon 
november 2014. Dette systemet bygger på at en via de foreliggende data vurderer 
influensområdets verdi, samt tiltakets omfang i forhold til verdiene. Ved å 
sammenholde verdi og omfangsvurderingene i et diagram utledes passivt den totale 
konsekvens for biologisk mangfold.  
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Figur 3 Kart over jordbruksareal i Koppangen (Kilde: Skog & landskap) (øverst), med forslaget til 
reguleringsplan (Kilde: Rambøll Norge) (nederst). 
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Figur 4 Utsikt mot Koppangen. Foto: Christina Wegener 

 

Figur 5 Utsikt mot elveutløp innerst i Koppangen, der jøkullaup (plutselig flom fra oppdemmet vann 
under isbre) har måkt bort jord og fraktet med seg store mengder med stein ut fra dalen. Vannet er 
farget av breelvsedimenter. Foto: Christina Wegener 
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4.3.1 Verdisetting 

Verdien blir fastsatt langs en kontinuerlig skala som spenner fra liten verdi til stor 
verdi, etter kriterier gitt Vegvesenets håndbok V712 –Konsekvensanalyser (se figur 6). 

I tillegg brukes utkast til nye faktaark for DN-håndbok 13 (fra Miljødirektoratet 2014) 
for naturtypelokaliteter, DN-håndbok 11 for viltområder, samt rødlistene for arter 
(Kålås mfl. 2010) og naturtyper (Lindgaard og Henriksen 2011) som retningslinjer for 
å komme frem til riktig verdisetting.  

Grunnen til at DN-håndbok 13 er under revisjon er blant annet det omfattende arbeidet 
som er i gang med å lage et nytt system for å klassifisere alle naturtyper i Norge 
(NiN). Klassifiseringen av verdifulle naturtyper etter DN-håndbok 13 skal i framtiden 
relateres til NiN-systemet, som også danner basis for Norsk rødliste for naturtyper. 
NiN er for tiden også under revisjon, derfor finnes de nye faktaarkene til DN-håndbok 
13 fortsatt bare som utkast. Miljødirektoratet krever likevel at de brukes i nye 
kartlegginger. 

4.3.2 Omfang 

Dette trinnet består i å beskrive og vurdere type og omfang av mulige virkninger på de 
ulike verdisatte temaene dersom tiltaket gjennomføres. Omfanget blir blant annet 
vurdert ut fra påvirkning i tid og rom, og sannsynligheten for at virkning skal oppstå. 
Omfanget blir gjengitt langs en trinnløs skala fra stort positivt omfang til stort negativt 
omfang.  

4.3.3 Konsekvens 

Det siste trinnet i vurderingene består i å sammenholde verdivurderingene og 
omfanget av tiltaket for derved å utlede den samlede konsekvens i henhold til den 
såkalte konsekvensvifta, se figur 7. 

5 OMRÅDEBESKRIVELSE 

5.1 Overordnede karakteristiske trekk 

Området er lokalisert på Lyngenhalvøya ca 2 mil nord for Lyngseidet. 

Klimaet er typisk for regionen med milde vintre i forhold til breddegraden, og kjølige 
somre. Plantegeografisk tilhører området nordboreal sone og svakt oseanisk seksjon. 

Naturforholdene i utredningsområdet gir grunnlag for et variert og interessant 
naturmangfold.  

Berggrunnen i området består hovedsakelig av fyllitt med innslag av grafitt, og grenser 
til områder med gabbro og grønnstein. Dette er alle lettforvitrede bergarter som gir 
godt grunnlag for plantevekst, og som gir grunnlag for verdifulle naturtyper innenfor 
planområdet. Tykke lag med løsmasser gjør imidlertid at substratet for plantevekst 
stort sett har liten kontakt med berggrunnen, se figur 9. 
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Figur 6 Kriterier for vurderinger av naturmiljøs verdi. Kilde: Vegvesenets håndbok V712 (tidligere 140), versjon 
juni 2014. 
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Figur 7 Diagrammet viser hvordan konsekvens kan utledes fra verdi og omfang (Vegdirektoratet 2014). 

 
Løsmassene i området består av breelvavsetning, tynn marin avsetning, skredmateriale 
og humusdekke/tynt torvdekke over berggrunn. I partier langs bekke- og elveløp er 
løsmassene erodert bort av vannet og det har dannet seg bratte ravinedaler.  
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Figur 8. Berggrunnskart over områder. Kilde: NGU. 

 
Figur 9 Løsmassekart over området, med påtegning av marin grense. Kilde: NGU 
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5.2 Naturtyper  

 

 

Figur 10 Flyfoto med avgrensninger av verdifulle naturtypelokaliteter ((1) ravine (viktig), (2) rasmark 
(lokalt viktig), (3) flommarksskog (lokalt viktig) og (4) rik løvskog (viktig)) og verdikart over området. 

Nedre deler av Koppangen var preget av et kulturlandskap i et tidlig stadium av 
gjengroing. Områdene nært husene har trolig vært såpass intensivt drevet at de har 
mistet en del av artsdiversiteten man ellers kan finne på kulturmark. Til tross for 
marine sedimenter som kan gi økologisk grunnlag for interessante kulturmarkstyper på 
baserik grunn fant vi ingen lokaliteter med tilstrekkelig verdifull utforming til at de 
oppnådde terskelverdi for avgrensning som naturtyper. Likevel kan de ha verdi som 
landskapstyper (utenfor denne utredningens tema). 

1 
1 

2 

3 

4 

4 
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Vi har kartlagt følgende nye naturtypelokaliteter: 1) ravine (B-verdi), 2) rasmark (C-
verdi), 3) flommarksskog (C-verdi) og 4) rik løvskog (B-verdi). Ravinen ligger delvis 
på marin leire, delvis på breelvsedimenter og er tilstrekkelig uberørt til at vi vurderer 
den som viktig. Rasmarken vurderes som lokalt viktig på grunn av størrelse og 
middels kalkrikhet, det samme gjør flommarksskogen på grunn av en kombinasjon av 
størrelse og habitatkvalitet. Den rike løvskogen  vurderes som viktig, blant annet på 
grunn av at den ligger ned mot fjæra. Se for øvrig vedlagte faktaark for nærmere 
beskrivelse av lokalitetene. 

I Norsk rødliste for naturtyper (2011) er ravinedal plassert i kategorien VU (noe truet), 
fjæresone-skogsmark i kategorien NT (nær truet) og rik boreal frisk løvskog i 
kategorien DD (datamangel). 

       

      

Figur 11. Eksempel på kulturmarkstyper som ikke oppnår verdi i henhold til retningslinjene til 
Miljødirektoratet (2014). a) fattig boreal hei, b)-e) kulturmarkseng under gjengroing. 

5.3 Viltområder 

Vi har ikke funnet informasjon om at det er viktige viltlokaliteter i Koppangen. Under 
befaringen registrerte vi en flommarksskog som kan ha noe betydning som 
fuglebiotop, særlig for spurvefugl, men den er for lite velutviklet til å oppnå status som 
viltområde. I Artskart er det registrert havørn og storskarv fra området, ellers ingen 
registreringer av dyr eller fugler. Området er trolig leveområde for dyrearter som er 
vanlige for regionen og som trives i denne typen landskap, som rype, elg, rev, hare, og 
oter. 
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5.4 Samlet verdi naturmangfold 

Influensområdet omfatter et naturtypeområde av middels – stor verdi, nemlig et 
område med rik løvskog som etter DN-håndbok 13 verdisettes til viktig (B). Dette er 
en type løvskog som ofte er leveområde for et mangfold av arter blant annet av fugler, 
moser,  sopp og lav samt karplanter.  
 

Liten Middels Stor 

            ⏐-----------------⏐-----------------⏐-----------------⏐ 

   
 

6 VURDERING AV OMFANG, KONSEKVENS OG USIKKERHET 

6.1 Omfang  

Siden planene er såpass lite spesifiserte er det vanskelig å vurdere hvor stort omfanget 
blir av tiltakene. Det er imidlertid klart at store deler av den verdifulle rike løvskogen 
blir liggende innenfor tiltaksområde for hyttebygging. Dette innebærer trolig at skogen 
blir hogd ned eller svært redusert eller oppdelt i mindre deler. For naturmangfoldet i 
dette området vil tiltaket bli middels negativt. 

         Stort neg.            Middels neg.          Lite / intet           Middels pos.          Stort pos. 

             ⏐----------------------⏐----------------------⏐----------------------⏐----------------------⏐----------------------⏐ 

   

6.2 Konsekvens 

Av figur 7 følger at middels – stor verdi og middels negativt omfang gir middels 
negativ konsekvens. 

6.3 Usikkerhet 

Usikkerheten er stor, siden omfanget av tiltaket ikke er kjent. 

6.4 Avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak kan være å etablere en hensynssone der det er skog, og ikke tillate 
hogst av skogen ut over det som er nødvendig for å gjennomføre tiltaket. Dersom 
tiltakene blir små og samles slik at minst mulig av den verdifulle skogen hogges ned, 
og en også unngår å dele skogen opp av veier og stier, vil omfanget for naturmangfold 
trolig kunne reduseres til lite negativt omfang. 
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7 AKTUELLE HÅNDBØKER  

Truede arter og naturtyper:  

Norsk rødliste for arter 2010 

Norsk rødliste for naturtyper 2011  

Artskart 

(www.artsdatabanken.no)  

 

Verdisetting av naturmangfold:  

DN-håndbok 13 (kartlegging og verdisetting av naturtyper) (utkast til faktaark 2014) 

DN-håndbok 11 (viltkartlegging) (2000) 

Naturbase 

(www.miljodirektoratet.no) 

 

Konsekvensanalyser:  

Vegdirektoratets håndbok V712 Konsekvensanalyser (versjon november 2014)  

(www.vegvesen.no)  
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8 VEDLEGG: FAKTAARK TIL NATURBASE 

8.1 Lokalitet 1 - Koppangen 

Naturtype (%): B07 Ravinedal (70%) 

 Utforming: B0706 – Ravinedal i marin leire 
med gjennomgående bekk 

Supplerende 
naturtype (%) 

B10 – Ur og rasmark (10%) 

Utforming: B1002 – Intermediær ur og 
rasmark 

Verdi: B 

Undersøkt dato: 17. juli 2014 

Areal: Ca 30 daa 
 

  

Innledning 

Området ble undersøkt av Christina Wegener, Ecofact, 17. juli 2014 i forbindelse med 
konsekvensutredning for regulering av Koppangen. 

 

1 

1 
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Beliggenhet/avgrensing, naturgrunnlag: 

Lokaliteten ligger rett ovenfor bebyggelsen i Koppangen, nedenfor marin grense og på 
løsmasser fra både marine sedimenter og breelvsedimenter. Løsmassene virker å bestå 
hovedsakelig av sand og grus (breelvsedimenter), men i den østre delen skal 
sedimentene være marine. Berggrunnen under består av fyllitt og glimmerskifer. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper 

Hovednaturtypen er ravinedal, tildels av utformingen ravinedal i marin leire med 
gjennomgående bekk. Naturtypen består av flere små v-daler som skyldes utgraving av 
finkornige løsmasser, og sidene av dalene er flere steder rast ut. Vi har satt 
mosaikkandelen av rasmark til 10 %. Vegetasjonstypen er ung løvskog, hovedsakelig 
bjørk men med noe innslag av andre treslag som rogn og or. Området har trolig 
tidligere vært holdt åpent ved beite.  

 
Figur 12. Utsikt fra øvre del av skredpåvirket ravinedal som går ned mot Koppangen. Foto: Christina 
Wegener 

Artsmangfold 

Ingen sjeldne eller rødlistede arter er registrert i området.  

Bruk, tilstand og påvirkning 

Ravinen er intakt bortsett fra helt nederst, og kulturlandskapet er preget av gjengroing. 

191



Reguleringsplan for Koppangen: Konsekvensutredning naturmangfold Ecofact rapport xx 

 

 17 

Fremmede arter 
Ingen fremmede arter er registrert i området. 

Del av helhetlig landskap 

Lokaliteten ligger i et område med boreal hei og naturbeitemark preget av gjengroing, 
og i et landskap med skredgroper og breelvavsetninger. 

Skjøtsel og hensyn  

Unngå bakkeplanering og andre terrenginngrep. 

Verdivurdering 
Ifølge kriterier for verdisetting (Miljødirektoratet 2014) får lokaliteten en B-verdi – 
viktig, basert på størrelse og inngrepsstatus. Den oppnår terskelverdi på størrelse  
(>500 m lang), og ravinesystemet er uten inngrep bortsett fra helt nederst. 
Ravinesystemet ligger i et landskap med skredgroper og breelvavsetninger, men er 
ikke tilstrekkelig stort og velutviklet til at vi vurderer det til svært viktig. Bare de østre 
delene av ravinesystemet er ifølge NGU på marine avsetninger, mesteparten er på 
breelvsedimenter (men nedenfor marin grense), noe som etter det vi forstår trekker 
verdien ned. Raviner er klassifisert som sårbare (VU) i Norsk rødliste for naturtyper 
2011. 
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8.2 Lokalitet 2 - Koppangen 

Naturtype (%): B10 – Ur og rasmark 
 

Utforming: B1002 – Intermediær ur og 
rasmark 

Verdi: C 
Undersøkt dato: 17. juli 2014 
Areal: Ca 11 daa 

  

  

 
  

Innledning 

Lokaliteten ble avgrenset fra flyfoto i forbindelse med konsekvensutredning for 
regulering av Koppangen. Området ble befart 17. juli 2014 av Christina Wegener, 
Ecofact. 

Beliggenhet/avgrensing, naturgrunnlag: 

Lokaliteten ligger rett ovenfor bebyggelsen i Koppangen, nedenfor marin grense og på 
løsmasser fra breelvsedimenter. Løsmassene består hovedsakelig av sand og grus. 
Lokaliteten er nord- og vestvendt. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper 

Naturtypen er ur og rasmark, av utformingen intermediær ur og rasmark.  
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Artsmangfold 

Ingen sjeldne eller rødlistede arter er registrert i området. Artsmangfold ble ikke 
undersøkt under befaringen. 

Bruk, tilstand og påvirkning 

Raspåvirket område uten særskilte inngrep. 

Fremmede arter 

Ingen fremmede arter er registrert i området. 

Del av helhetlig landskap 

Lokaliteten ligger i kanten av en elvedal og opp mot et område med boreal hei og 
naturbeitemark preget av gjengroing, og i et landskap med raviner, skredgroper og 
breelvavsetninger. 

Skjøtsel og hensyn  
Unngå terrenginngrep og masseuttak. 

Verdivurdering 
Lokaliteten får minst en C-verdi – lokalt viktig – da den oppnår  middels vekt for 
størrelse, og minst terskelverdi på kalkrikhet (jf kriterier for verdisetting, 
Miljødirektoratet 2014). Artsmangfold bør sjekkes dersom inngrep er aktuelt her. 

  

194



Reguleringsplan for Koppangen: Konsekvensutredning naturmangfold Ecofact rapport xx 

 

 20 

8.3 Lokalitet 3 - Koppangen 

Naturtype (%): F21 – Flommarksskog (50%) 
 

Utforming: F2101 – Flompåvirket oreskog  

Verdi: C 

Undersøkt dato: 17. juli 2014 

Areal: Ca 18 daa 

 

 

 
 

  

Innledning 

Området ble undersøkt av Christina Wegener, Ecofact, 17. juli 2014 i forbindelse med 
konsekvensutredning for regulering av Koppangen. 

Beliggenhet/avgrensing, naturgrunnlag: 

Lokaliteten ligger rett ovenfor bebyggelsen i Koppangen, nedenfor marin grense og på 
løsmasser fra både marine sedimenter og breelvsedimenter. Berggrunnen under består 
av fyllitt og glimmerskifer.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper 

Hovednaturtypen er flommarksskog (F21) av utformingen flompåvirket oreskog 
(F2101).  

3 
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Artsmangfold 

Vi har ikke gjort funn av rødlistede eller sjeldne arter her.  

Bruk, tilstand og påvirkning 

De siste par somrene har plutselig vannutslipp fra oppdemmet bresjø (jøkullaup) 
medført at store mengder løsmasser har blitt gravet ut og flyttet på av vannmassene. 
Også større steiner har blitt flyttet på og dekker stedvis skogbunnen. For å sikre 
bebyggelsen mot framtidige hendelser med jøkullaup var NVE på befaringstidspunktet 
i gang med å lage en høy flomforbygning langs elva, og inngrepene i den forbindelse 
så ut til å bli store. 

Kartavgrensningen er basert på flyfoto tatt før disse inngrepene, og bør derfor justeres 
når nye flyfoto er tilgjengelige. 

Fremmede arter 

Noe innplantet gran ble registrert i området. 

Del av helhetlig landskap 

Lokaliteten ligger i en elvedal med bratte, skredpåvirkede sider. 

Skjøtsel og hensyn  

Ta vare på restene av skogen. 

Verdivurdering 
Lokaliteten får en C-verdi – lokalt viktig – da den oppnår middels vekt for størrelse, 
men lav vekt på de andre parameterne (artsmangfold, habitatkvalitet og påvirkning, jf 
kriterier for verdisetting, Miljødirektoratet 2014).  

     

Figur 13 Flommarksskog i Koppangen, nylig utsatt for Jøkullaup – plutselig  vannras fra oppdemmet 
bresjø. Foto: Christina Wegener 
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8.4 Lokalitet 4 - Koppangen 

Naturtype (%): F04 – Rik boreal løvskog (60%) 
 Utforming: F0406 – Rik løvskog i liside 

Supplerende 
naturtype (%) 

F07 – Gammel boreal løvskog 
(30%) 

Utforming: F0705 – Gammel 
løvblandingsskog 

Verdi: B 

Undersøkt dato: 17. juli 2014 

Areal: Ca 25 daa 
 

 

 

 

 

 
 Figur 14 Rik løvskog i lia ned mot stranda i søndre del av planområdet. Fotos til høyre: Christina 
Wegener 
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Innledning 

Området ble undersøkt av Christina Wegener, Ecofact, 17. juli 2014 i forbindelse med 
konsekvensutredning for regulering av Koppangen. 

Beliggenhet/avgrensing, naturgrunnlag: 

Lokaliteten ligger i østvendt liside ned mot sjøen, og grenser mot kulturlandskap i 
nord. Berggrunnen består av glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein og 
amfibolitt, overdekket med et tynt humus/torvdekke. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper 

Hovednaturtypen er rik boreal løvskog av utformingen rik løvskog i liside. En god del 
av skogen (ca 30 %) er såpass gammel at den kan klassifiseres som gammel boreal 
løvskog av utformingen gammel løvblandingsskog. Det er snakk om en frodig 
løvblandingsskog med boreale treslag som or, rogn og svartvier, selje, og grove, gamle 
bjørk av store dimensjoner. Mye død ved særlig i søndre del av lokaliteten. Enkelte 
steder er vegetasjonen sigevannspåvirket eller med sumppreg. 

Artsmangfold 

Rik og frodig vegetasjon dominert av høgstauder som skogstorkenebb, vendelrot, 
bringebær, mjødurt, skogstjerneblom, skogburkne, sumphaukeskjegg, kvitbladtistel, 
enghumleblom, skogrørkvein. Vi har ikke gjort funn av rødlistede eller sjeldne arter.  

Bruk, tilstand og påvirkning 
Skogen er påvirket av vei mot vest og kanteffekt fra kulturlandskapet i nord. 

Fremmede arter 
Ingen fremmede arter er registrert i området. 

Del av helhetlig landskap 

En såpass stor, rik og intakt eldre løvskogli som går helt ned til sjøen er ikke vanlig. 

Skjøtsel og hensyn  
Unngå hogst og andre inngrep. 

Verdivurdering 

Lokaliteten får en B-verdi – viktig – da den oppnår middels verdi på størrelse, habitat-
kvalitet, artsmangfold og påvirkning (jf kriterier for verdisetting, Miljødirektoratet 
2014). Også som gammel boreal løvskog oppnår lokaliteten B-verdi. Siden vi ikke har 
funnet rødlistearter er dette basert på skjønn om potensiale for å finne rødlistearter ut 
fra habitatkvalitet. Verdien trekkes opp av at skogen er intakt ned mot sjøen, og av at 
den stedvis har sump-/kildepreg. Rik boreal frisk løvskog (DD) og fjæresone-
skogsmark (NT) står på Norsk rødliste for naturtyper 2011. 
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SAMMENDRAG

Lyngen kommune ønsker å utarbeide detaljreguleringsplan for Koppangen. Planarbeidet i
Koppangen er utløst av flomproblematikken (Jøkhulaup), som oppstod våren/sommer 2013.
Flommen har utløst større anleggstiltak med elveforbygning langs Koppangselva, område for
masseuttak og atkomstveg. I samme område skal prammingsplass og drivingslei for rein
ivaretas. Turistanlegget i Koppangen ønskes utvidet, samt at andre grunneier ønsker å utvikle
sine eiendommer til fritids- og turistformål.

Det er ønskelig å etablere utfartsparkering og tilrettelegging for besøkende som bruker stedet
som utgangspunkt for turer opp til Koppangmassivet og Lyngsalpan. Fylkesveg 311 skal sikres
med gode traffikale løsninger for kjørende og myke trafikanter, samtidig som atkomster i bygda
skal sikres.

Planområdet ligger innenfor landskapsregion 32 (Fjordbygdene i Nordland og Troms). Det er
fjordtrauet som hovedform, samt kulturpreget som binder regionen sammen. Variasjonen i
fjordlandskapene er store, fra spisse tinder til rolige åser. Mest utbredt er paleiske fjellformer
med høye, og rolig avrundete fjellmassiv.

Koppangen ligger i Lyngen kommune 17 km nord for kommunesenteret Lyngseidet. Fylkesveg
311 går fra Lyngseidet og ender opp i Koppangen. Planområdet omfatter bygda Koppangen og
Koppangsdalen som går opp mot fjellmassivene bak bygda.  Selve bygda ligger delvis i bukta og
delvis i det tilstøtende Rasteneset.  Koppangen er mot nord og vest omkranset av massive
fjellformasjoner. Dette er med på å danne et markant landskapsrom med vegger nord og vest og
åpning ut mot fjorden i øst. Åsryggen som gradvis avtrappes mot nestet danner veggen i sør. Det
meste av bebyggelse ligger knyttet til neset.

Koppangen er storskala landskap som omkranser en småskala bygningsmasse.
Bebyggelsen underlegger seg landskapet og er med på å gjøre området sårbart for større
inngrep.

Planområdet inneholder mange av de typiske kjennetegnene for landskapsregionen. Det som gjør
at området utmerker seg, er de markante terrengformene som omkranser Koppangen og gjør at
Koppangen blir gjenkjennelig på lang avstand. Særlig den markante skålformen nedenfor fossen
er med på å gi området særpreg.

Samlet kan vi si at områderegulering av Koppangen, vil gi både positive konsekvenser og
negative konsekvenser.
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Konsekvensen blir samlet for reguleringsplanen lite til middels.

Av avbøtende tiltak er det viktig at bebyggelsen på vestsiden av Rasteneset som har visuell
kontakt med indre del av Koppangen, blendes mest mulig inn med eksisterende bebyggelse, for å
bevare særpreget til Koppangen. Bebyggelsen bør i tillegg være tilpasset terrenget slik at man
unngår for mye terrenginngrep i landskapet og sørge for å opprettholde siktlinjer fra Fv 311 til
fjorden. Hvis man ved ny bebyggelse på sørøstsiden av neset, får ryddet opp i gjengroinga og
åpnet landskapet opp mot fjorden vil dette påvirke positivt for området.
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1. INNLEDNING

1.1 Bakgrunn og formål

Lyngen kommune ønsker å utarbeide detaljreguleringsplan for Koppangen. Planarbeidet i
Koppangen er utløst av flomproblematikken (Jøkhulaup), som oppstod våren/sommer 2013.
Flommen har utløst større anleggstiltak med elveforbygning langs Koppangselva, område for
masseuttak og atkomstveg. I samme område skal prammingsplass og drivingslei for rein
ivaretas. Turistanlegget i Koppangen ønskes utvidet, samt at andre grunneiere ønsker å utvikle
sine eiendommer til fritids- og turistformål. Koppangen er mye brukt som utgangspunkt for
skiturer, slik at det må tilrettelegges med parkeringsplass inne i bygda. Flere av de nevnte
forholdene er avsatt i kommuneplanens arealdel, men skal detaljplanlegges i denne planen.
Tiltak mot oppskyllingshøyde for fjellskred, skred og havnivåstigning skal også videreføres i
reguleringsplanen.

På oppdrag fra Lyngen kommune har Rambøll AS utarbeidet en fagrapport for tema landskap.
Fagansvarlig for temaet er landskapsarkitekt Kristin Ås.

Formålet med utredningen er å beskrive mulige konsekvenser av etablering av boliger og
turistnæring for landskapet og landskapsopplevelsen i Koppangen. Utredningen skal være med å
gi grunnlag for å:

- Fatte beslutning om utbygging/ikke utbygging av fritidsboliger og turistnæring.
- Planlegge en best mulig utforming av de ulike tiltakene.
- Beskrive eventuelle avbøtende tiltak.

Planen regulerer flomvern og uttak av masser langs elva. Dette er ikke tatt med i
konsekvensutredningen, da det allerede er bygd.

2. METODE OG DATAGRUNNLAG

Landskapsbeskrivelsen er gjort med utgangspunkt i befaring av tiltaksområde, utført 27.08.14.

I tillegg er den basert på informasjon fra tilgjengelige kart og skriftlig informasjon.

Den europeiske landskapskonvensjonen definerer begrepet landskap: Landskap betyr et område,
slik folk oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av påvirkning fra og samspill mellom naturlige
og/eller menneskelige faktorer.

I det norske ”Referansesystemet for landskap” (NIJOS 2005) deles Norge inn i 45
landskapsregioner. Her legges landskapskarakterbegrepet til grunn for verdivurderingen av
landskapet. Det er forklart at landskapskarakter dannes av landskapskomponentene (hovedform,
småformer, vann og vassdrag, vegetasjon, jordbruksmark, bebyggelse og tekniske anlegg) og
samspillet mellom disse.

Vurdering av landskapsmessige konsekvenser er basert på metodikken til Statens Vegvesens
håndbok V 712 (Statens vegvesen, 2014). Landskapets visuelle kvaliteter er vurdert etter en
skala med tre kategorier: liten, middels og stor verdi. Tiltakets omfang er et uttrykk for hvor
store negative eller positive endringer det aktuelle tiltaket vil medføre for landskapet. For
fastsettelse av tiltakets omfang, er det vurdert i hvilken grad landskapsbildet blir endret som
følge av terrengendringer, tiltakets lokalisering, form og dimensjon, synlighet og eksponering.
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Konsekvensgraden er funnet ved å sammenstille vurderinger av tiltakets omfang med
vurderinger av områdenes verdi.

Avslutningsvis beskrives tiltak som kan gjøres for å begrense de negative konsekvenser som
utbyggingen vurderes å ha.

3. ANALYSEOMRÅDETS AVGRENSNING

Utredningsområdet for denne rapporten omfatter planområdet for detaljregulering av Koppangen
og influensområdet til inngrepene. Influensområdet er det området hvor det antas at opplevelsen
av landskapet kan påvirkes av tiltakets synlighet. Influensområdet vil bestemmes av det aktuelle
inngrepet, ulike topografiske trekk, visuelle sammenhenger og trekk i vegetasjon og landskap.
Tiltakenes influensområde vil på grunn av topografien i området være selve bygda Koppangen og
ellers begrense seg til synlighet fra fjorden og E6 på andre siden av fjorden.

4. BESKRIVELSE AV TILTAKET

Det er ønskelig å legge til rette for fritids- og turistformål nedenfor fylkesveg 311. I tillegg vil
man legge til rette for boligområde ovenfor fylkesveg 311og avsette areal til flomsikring langs
elva.

Det er ønskelig å etablere utfartsparkering og tilrettelegging for besøkende som bruker stedet
som utgangspunkt for turer opp til Koppangmassivet og Lyngsalpan. Fylkesveg 311 skal sikres
med gode trafikale løsninger for kjørende og myke trafikanter, samtidig som atkomster i bygda
skal sikres.

5. LANDSKAPSANALYSE

5.1 Landskapsbeskrivelse

5.1.1 Landskapsregion ihht Nasjonalt referansesystem for landskap

Norge er inndelt i 45 landskapsregioner. Planområdet ligger innenfor landskapsregion 32
(Fjordbygdene i Nordland og Troms). Det er fjordtrauet som hovedform, samt kulturpreget som
binder regionen sammen. Variasjonen i fjordlandskapene er store, fra spisse tinder til rolige åser.
Mest utbredt er paleiske fjellformer med høye, og rolig avrundete fjellmassiv. Hellingen på
skråningene varierer fra slake åsflater til stupbratte fjellsider. Man har de ulike fjellformasjonene
som ruvende kulisser i bakgrunnen.

Fjordmunningene har brede og forgrenede løp som lengst ut danner et øy- og halvøylandskap.
Generelt har regionen et godt løsmassedekke, med tykke morene- og strandavsetninger.
Fjordarmene er ofte korte, og fortsetter som dype u-daler inn i høyfjellet rundt. De korte fjordene
er som regel brede og forgrenet i fjordmunningene, mens lenger inne er fjordarmene ofte smale.
Det finnes lengre fjordarmer innimellom.
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Av vegetasjon er det bjørkeskogen som dominerer, men det er stor variasjon i regionen. Her
finnes rike lauvskogstyper, furuskoger i fjordbotner, karrig kystfuruskog utover, granskog og
graslier i gjengroing. Her er også store myrareal.

Spredt på fjordenes strandflater eller inne i mer avskjerma dalganger ligger jordbruket som
”lappetepper”. Særlig typisk er en smal stripe dyrka mark der små gårdstun med et naust i
strandlinja danner blikkfang. Et tradisjonelt kulturlandskap er på hell, og opphør av slått/beite
gjør at lauvskogen gradvis gjenerobrer nedlagt kulturmark. Samtidig har det også skjedd en
betydelig nydyrking. (Puschmann, O. 2005. Nasjonalt referansesystem for landskap - Beskrivelse
av Norges 45 landskapsregioner. NIJOS rapporter 10/05: 204 s)

5.1.2 Landskapsbeskrivelse

Koppangen ligger i Lyngen kommune 17 km nord for kommunesenteret Lyngseidet. Fylkesveg
311 går fra Lyngseidet og ender opp i Koppangen. Planområdet omfatter bygda Koppangen og
Koppangsdalen som går opp mot fjellmassivene bak bygda.  Selve bygda ligger delvis i bukta og
delvis på det tilstøtende Rasteneset.  Koppangen er mot nord og vest omkranset av de massive
Lyngsalpene. Dette er med på å danne et markant landskapsrom med vegger nord og vest og
åpning ut mot fjorden i øst. Åsryggen som gradvis avtrappes mot nestet danner veggen i sør. Det
meste av bebyggelse ligger knyttet til neset.
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Figur 1 Lokalisering av planområdet

Koppangselva kommer ned fra fjellet gjennom en foss som skjærer seg gjennom en
fjellformasjon som binder sammen de to markante fjellpartiene i området.  Rett under fossen
danner landskapet en markant skålform som er godt synlig fra Fv 311 når man kommer til
Koppangen.
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Figur 2 Bildet viser elva og flomvernet

Elva tar deretter en sving mot nord før den renner ned til fjorden. Områdene rundt elva består av
stein og grus. Noe av dette er et resultat av et Jøkhulaup som gikk våren 2013. Det er formet et
flomvern av stein og grus som følger sørsiden av elva ned mot fjorden. Sør for flomvernet finner
man reingjerdet som leder fra prammingsplassen nede i fjæra og videre innover mot fjellet.
Strandsonen nærmest elva bærer preg av flommen og består av mye grus og stein.

Figur 3 Bildet viser flomvernet og reingjerdet.
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På nordsida av elva ligger lauvtre vegetasjonen som et grønt belte mellom den grå grusen og
steinene ved elva, og fjellet som reiser seg opp fra dalen.  På sørsida av elva finner vi en
morenerygg delvis dekt av skog. Denne ligger opp mot fjellryggen bakenfor og nedenfor brer
lauvskogen seg ned mot bygda og fjorden. Nede i bygda er det tradisjonelle kulturlandskap som
preger området. Nede ved strandkanten finner vi brygger, naust og husene ovenfor.
Bebyggelsen ligger forholdsvis tett og all bebyggelse ligger på sørsiden av elva. Turistanlegget
som finnes der i dag glir fint inn i resten av omgivelsene og er oppført i materialer og form som
utgjør en naturlig del av den eksisterende bygningsmassen.  Ovenfor og mellom husene ligger
dyrkamarka. Deretter tar lauvskogen over opp mot fjellet her er området er prega av gjengroing.
Innimellom trærne finner man spor av tidligere kulturlandskap og sommerfjøs.

Figur 4 Bildet viser selve Koppangen og den markante skålforma terrengformen.

Lengst nord på Rasteneset nedenfor fylkesvegen finner vi spredt bebyggelse omkranset av eng.
Langsetter nordøstsiden ligger en sandstrand og noen naust. En brygge går ut over fjorden fra
ett av naustene. Sandstranden deles opp av berg noen steder. Ovenfor fylkesvegen finnes vi og
spredt bebyggelse omkranset av eng og noe krattskog.

På østsiden av Rasteneset er det mye krattskog og området bærer tydelig preg av gjengroing.
Dette gjelder særlig området mellom fylkesveien og strandlinja. Ved strandlinja finner man både
små klippeformasjoner og steinstrand. Lengst sørøst i planområdet ligger et småbruk med
tilhørende dyrka mark i en åpning i vegetasjonen. På oversida av fylkesvegen skrår terrenget
oppover mot fjellet. Dette området består av skog, lyngområder og spredt fritidsbebyggelse.
Dette området er også prega av gjengroing.

Fra de fleste områdene i Koppangen har man flott utsikt til fjellene på den andre siden av
Lyngsfjorden.
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5.2 Sårbarhet/tåleevne

Koppangen er storskala landskap som omkranser en småskala bygningsmasse.
Bebyggelsen underlegger seg landskapet og er med på å gjøre området sårbart for større
inngrep.

5.3 Verdisetting

Planområdet inneholder mange av de typiske kjennetegnene for landskapsregionen. Det som gjør
at området utmerker seg, er de markante terrengformene som omkranser Koppangen og gjør at
Koppangen blir gjenkjennelig på lang avstand. Særlig er den markante skålformen nedenfor
fossen med på å gi området særpreg. Sporene etter bruk av landskapet opp gjennom tidene
skaper en ramme rundt landskapet. Her finner man spor etter fiske, jordbruk og reindrift. Dette
er med å skape en kontinuitet i landskapet fra tidligere tider og fram til i dag som er verdifull. Vi
har og variasjonene i landskapet som strekker seg fra de majestetiske fjellene, via elvedalen og
ned til fjorden. I elvedalen gir samspillet mellom den grønne vegetasjonen, blåfargen i elva og
den grå steinmassen er variasjon som er verdifull. På lengre avstand gir fargene i bebyggelsen,
den blå fjorden og de storslåtte grå fjellene rundt en unik opplevelsesverdi. Vestsiden og spissen
av Rasteneset byr på strand med svaberg og klippeformasjoner rammet inn med slåtteeng. Her
er det fritt utsyn ut mot fjorden og fjellene og videre inn mot bebyggelsen i Koppangen. Denne
utsikten når man ankommer Koppangen fra FV 311, skaper en god visuell sammenheng mellom
alle elementene som utgjør det spesielle med Koppangen; fjorden, fjellene og kulturlandskapet.

Verdi vurderes til å være mellom middels og stor.

Verdi: Liten Middels Stor

6. OMFANG/ KONSEKVENSER VED UTBYGGING

6.1 Omfang og konsekvenser ved utbygging.

Reguleringsplanen inneholder flere tiltak. Som nevnt tidligere vil ikke den eksisterende
rassikringen langs elva bli vurdert her. Det største omfanget av reguleringsplanen er den
planlagte utbygginga for fritids- og turistformål på Rasteneset. Med unntak av et område på
nordøstsiden av Rasteneset, som er satt av til friområde, er hele Rasteneset på nedsiden av Fv
311 avsatt. En av verdiene med Koppangen er hvordan den småskala bebyggelsen underkaster
seg det storskala landskapet. Området på vestsiden av neset har visuell kontakt med resten av
bebyggelsen inne i selve Koppangen og er derfor ekstra sårbar for inngrep. I tillegg er terrenget
bratt, noe som bidrar til at bebyggelse som ikke tar hensyn til terrenget, kan gi store
konsekvenser.

Området lengst sørøst på Rasteneset som er avsatt til fritids- og turistformål er i dag preget av
gjengroing. Utbygging her vil være med å fjerne deler av vegetasjonen og skape sikt fra Fv 311
og ned mot fjorden, noe som vil være positivt.

211



FAGRAPPORT LANDSKAP 14 (15)

Ramboll

Det er satt av område ovenfor Fv 311 til boligbebyggelse, her er det delvis bebygd allerede, og
mer bebyggelse her vil ikke få store konsekvenser for de visuelle kvalitetene i området.

Friområdet som er satt av langs stranda og på østsiden av neset gjør det om til bebygd område.
Det sørger for å opprettholde ferdsel ned til fjorden, noe som er positivt.

Samlet kan vi si at konsekvensene for områderegulering av Koppangen, vil både gi positive
konsekvenser og negative konsekvenser.

Omfanget vurderes samlet til å være middels/lite

Konsekvensen blir dermed lite negativt

6.2 Konsekvenser samlet
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7. AVBØTENDE TILTAK

Det er viktig at bebyggelsen på vestsiden av Rasteneset som har visuell kontakt med indre del av
Koppangen, blendes med eksisterende bebyggelse, for å bevare særpreget til Koppangen.
Bebyggelsen bør i tillegg være tilpasset terrenget slik at man unngår for mye terrenginngrep i
landskapet og sørge for å opprettholde siktlinjer fra Fv 311 til fjorden. Hvis man ved ny
bebyggelse på sørøstsiden av neset, får ryddet opp i gjengroinga og åpnet landskapet opp mot
fjorden vil dette påvirke positivt for området.
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2017/558 -7 

Arkiv: 120/6 

Saksbehandler:  Beathe Ditlefsen 

 Dato:                 02.10.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
123/17 Lyngen formannskap 11.10.2017 

 

Oppføring av redskapsbu/naust på eiendom 120/6 - søknad om dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel 2014-2026, bebyggelse i LNFR område, samt 
Pbl §1-8 tiltak i strandssonen. 

Henvisning til lovverk: 
 
Plan- og bygningsloven 
 

Vedlegg 
1 Situasjonsplan 120/6 
2 Opplysninger gitt i nabovarsel 
3 Søknad om dispensasjon 

 

Rådmannens innstilling 
I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 gis dispensasjon fra bestemmelsen i 
kommuneplanens arealdel 2014-2026 om tiltak i LNFR område samt pbl § 1-8 forbund mot 
tiltak langs sjø og vassdrag, til oppføring av redskapsbu/naust på eiendommen 120/6.  
 
Kenneth Pedersen tillates til å føre opp naust på eiendommen som omsøkt.  
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

 Bebyggelse/anlegg skal tilpasses landskap mtp materialvalg og stilart. 
 Mulighet for ferdsel langs strandsonen skal være uendret. Det skal tas hensyn til natur- 

og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 
 

Saksopplysninger 
Eiendom: gnr 120 bnr 6 
Beliggenhet: Ullsnesvik 
Hjemmelshaver: Kenneth Pedersen 
 
Kennet Pedersen søker tillatelse til oppføring av redskapsbu/naust på 24 m2 på overnevnte 
eiendom. Området er i kommuneplanens arealdel 2014-2026 avsatt til LNF-R formål der bygge-  
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og anleggsvirksomhet som har direkte tilknytning til stedbunden næring tillates. Av 
bestemmelsen til arealplanen fremgår: 
Det tillates oppført bygninger og anlegg som kan knyttes til stedbunden næring, under følgende 
forutsetninger:  

 Bebyggelse/anlegg er en del av eiendommen og kan ikke fradeles (gjelder ikke 
fellestiltak). 

 Bebyggelse/anlegg skal tilpasses landskap, og eksisterende bygningsmasse med hensyn 
til materialvalg og stilarter. 

 Det må foretas en geoteknisk vurdering før tiltak iverksettes 
 
Omsøkt tiltak er til oppbevaring av fiskeredskap mv. Bygget inngår derimot ikke i stedbunden 
næring, og er dermed i strid med kommuneplanens arealdel. Det søkes derfor dispensasjon fra 
plankrav for dette tiltaket jfr. pbl § 19-1 
 
Videre ligger tiltaket innenfor 100 meters beltet til strandsonen slik at det også søkes om 
dispensasjon fra Pbl §1-8, byggeforbud i strandsonen.  
 
Saksbehandling: 
Ved behandling av dispensasjonssøknader i kommunen skal det vurderes om hensynet til lovens 
formål blir vesentlig tilsidesatt og at fordelen med å gi dispensasjon er vesentlig større enn 
ulempene. Det bør heller ikke gis dispensasjon fra planer dersom statlig- eller regional 
myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden, jfr. PBL § 19-2. 
 
Vurdering:  
Tiltakshaver søker om oppføring av redskapsbu/naust på eiendom 120/6.  
Kennet Pedersen har forklart at naustgrunnen til det eksisterende naustet holder på å bli gravd ut 
av springflo og kraftig sjø. Utsyr, båt mm som oppbevares i naustet står i fare for og ødelegges 
som følge av at dette. Dette løses best med å føre opp et nytt tilsvarende bygg, som ligger noe 
høyere opp i terrenget, i sikker avstand fra sjø. 
 
Tiltaket ligger innenfor 100 meters sonen til strandlinjen. Tiltaket er i strid med Pbl § 1-8. 
Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. Tiltakshaver har lagt frem at det er eksisterende 
naust på eiendommen. Plassering av omsøkt tiltak vil ligge i samme område bare noe høyere 
opp. Dette medfører at der er ingen endring i arealbruk på eiendommen. Det vurderes at tiltaket 
ikke være til hinder for natur- kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.  
 
NGUs løsmassekart viser at området består av marin strandavsetning. Videre ligger det under 
marin grense. I henhold til Veileder 7/2014 «sikkerhet mot kvikkleireskred» så er dette et K0 
tiltak, jf tabell på side 27, som betyr at det er i kategorien et mindre byggverk/anlegg som 
medfører svært begrensede terrenginngrep og ingen tilflytning av personer. Tiltaket kan utføres i 
henhold til anbefalingene i «Veiledning ved små inngrep i kvikkleiresoner». Begge disse 
dokumentene ligger på NVEs side om arealplanlegging. Geoteknisk vurdering anses derfor ikke 
som nødvendig da naust/redskapsbu ikke er et bygg det normalt oppholder seg personer i, 
sikkerhetsklasse S1. 
 
 
Omsøkte tiltak vil ligge ca 30-35 meter fra fylkesvei. Avstand til fylkesvei er i tråd med vedtak 
10/932-5 datert 27.05.10 fra Troms Fylkeskommune, som sier at byggegrenser på fylkesvegene 
må være mer enn 15 meter. 
Det er oppført naust på tilstøtende naboeiendommer. Det vurderes derfor at omsøkte tiltak ikke 
medfører vesentlig endring av arealbruken i området. Innvilgelse av dispensasjon som 
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omsøkt vil derfor ikke komme i strid med plan- og bygningslovens formålsbestemmelse jfr. 
§1-1.  
 
Rådmannen vurderer med bakgrunn i overnevnte at omsøkte dispensasjon ikke vil berøre andre 
sektormyndighetenes interesser. Søknaden er derfor ikke sendt på høring. 
 
Hensynet det skal dispenseres fra blir ikke vesentlig tilsidesatt – fordelene er større enn 
ulempene. I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 gis dispensasjon som omsøkt.
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2017/212 -36 

Arkiv: 144 

Saksbehandler:  Hans Ove Samuelsen 

 Dato:                 04.10.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
124/17 Lyngen formannskap 11.10.2017 

 

Behandling for offentlig ettersyn: Kommunedelplan for idrettsanlegg, fysisk 
aktivitet, kulturhus, friluftsliv og kulturminner 2017-2024 i Lyngen 
kommune 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 
 

Vedlegg 
1 Kommunedelplan for "Idrettsanlegg, fysisk aktivitet, kulturhus, friluftsliv og kulturminner 

2017-2024" i Lyngen kommune 
 

 

 

Rådmannens innstilling 
Planutvalget vedtar å sende kommunedelplanen ut til offentlig høring. 
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Planprogrammet for «Kommunedelplan for idrettsanlegg, fysisk aktivitet, kulturhus, friluftsliv 
og kulturminner 2017-2024» ble vedtatt i kommunestyremøtet 14.juni 2017. 
Plangruppa har i arbeidet med planen lagt innspillene fra høringsinstansene til grunn. 
Informasjon om planarbeidet er sendt ut til lag og foreninger med ønske om innspill til 
handlingsplanen spesielt.  Plangruppa har hatt møte med lag og foreninger om planen og avholdt 
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et møte med beitenæringen og deltatt i møte med Mattilsynet om ferdsel i nedslagsfelt for 
drikkevann.  I arbeidet med kommunedelplanen har plangruppa hatt dialog med 
barnehagestyrere og rektorer, prosjektleder for tilrettelegging av parkeringsplasser og toalett ved 
utfartsområder samt ansvarlige for vann- og avløp i kommunen og prosjektleder for 
Lyngenløftet. Fylkeskommunen har hatt kurs i kulturminneregistrering for 2 i plangruppa. 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Planen er utforma iht. vedtatte planprogam. 
Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 14.juni og «Folkehelseoversikt: En oversikt over 
folkehelsen i Lyngen 2016» har gitt føringer til planarbeidet 
Økonomiske konsekvenser 
Den endelige godkjente kommunedelplanen er nødvendig for å kunne søke om spillemidler før 
15.januar 2018.  Handlingsprogrammet skal rullers hvert år. 
Endelig godkjent plan må foreligge før all tilskott fra Riksantikvaren kan utbetales til 
kommunen, totalt 100000 kr. 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Planen skal gi føringer for å sikre bedre folkehelse både ved tilrettelegginger og ved å gi innspill 
til forebygging av skader f.eks. pga. dårlig internkontroll i anlegg. 
 
Miljøkonsekvenser 
Ved å gi innspill til styring av tilrettelegginger prøver planen å redusere slitasje på naturen. 
Ved søknad om spillemidler stilles det krav om miljøhensyn. Rehabilitering til dagens standard 
reduserer energitap og reduserer forurensning. 
 
Folkehelse/friluftsliv 
Planen har folkehelse som overordnende føring.  Forebyggende tiltak har stor plass. 
Friluftsliv er delemne i planen. 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Uten godkjent plan for idrett og fysisk aktivitet vil ingen lag og foreninger kunne søke om 
spillemidler til litt større anlegg. Emnene friluftsliv og kulturminner gir føringer for 
administrativt og politisk arbeid innafor områdene. Planen gir også grunnlag for søkning av 
økonomiske tilskudd innafor emnene. 
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Kommunedelplan for «Idrettsanlegg, fysisk aktivitet, kulturhus, friluftsliv 
og kulturminner 2017-2024» i Lyngen kommune 
                   «GOD HELSE, TRIVSEL OG MILJØ FOR ALLE» 
 
 Godkjent av Lyngen kommunestyre i sak     /17  i møtet   ??. ??. 2017 
 
 
Innhold: 

Forord 
1. Innledning  

1.0 Bakgrunn  
1.1 Visjon og formål 
1.2 Rammer , avgrensinger og føringer for delemnene i planen 

1.2.1 Nasjonale føringer 
1.2.2 Regionale føringer 
1.2.3 Lokale føringer 

1.3 Organisering av planarbeidet 
1.3.1 Administrativ og politisk organisering 
1.3.2 Tidsplan og rullering av planen 
1.3.3 Medvirkning og aktører i planarbeidet 

 
 

2. Status med vurderinger av resultater av delene i forrige plan, utviklingstrender og 
utfordringer framover.  

 2.0 Generell statistikk, status og utviklingstrekk som angår alle emnene i 
kommunedelplanen 

2.1 Folkehelse som overordnende føring 
2.2 Idrettsanlegg      
        2.2.1      Ordinære idrettsanlegg                                                                                                                               

         2.2.2     Nærmiljøanlegg 
2.3 Lokale kulturhus 
2.4 Fysisk aktivitet 
           2.4.1     Aktivitet i hverdagen 
           2.4.2     Organisert aktivitet (idrett mv) 
2.5 Friluftsliv 
2.6 Kulturminner 
 

3. Virkemidler 
4. Mål og strategier, kriterier for vurdering av behov og prioriteringer innafor delemnene. 
5. Forslag til tiltak og prioriteringer innafor delemnene  

 
6. Handlingsplan for «Kommunedelplanen for idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv, 

kultuthus og kulturminner»  
6.1 Årlig rullering av handlingsprogrammene 

7. Definisjoner 

8. Vedlegg:  8.1 Liste over idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og lokale kulturhus  
     8.2   Liste og kart over registrerte kulturminner i Askeladden og Kulturminner 
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      8.3  Friluftskartleggingen 
      8.4  Liste over høringsinstanser 

                    
9. Kilder 
10. Aktuelle nettsteder  

 

 
                 Lyngsalpene sett fra østsiden av Lyngenfjorden 
 
  

  
 
 
 
 
 
 

Uavklart 
kulturminne på 
Oksen
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Forord 

«Å gå får føttene til å bevege seg, blodet beveger seg, tankene beveger seg. Og bevegelse er liv.»  
Carrie Latet 

Kommunedelplanen berører i videst forstand noen av mulighetene for fysiske og kulturelle 
aktiviteter folk i Lyngen kommune har, har hatt eller vil kunne ha i framtida. Delemnene i planen 
utdyper enkelte sider av noen av disse aktivitetene.  

Folkehelse er i den rullerte kommunedelplanen ikke et sjølstendig del-emne og er derfor ikke rullert, 
men folkehelseperspektivet legger føringer for delemnene.  Kulturminner forteller om tidligere 
innbyggeres aktivitet og kultur, men kan også være mål for turer og opplevelser for oss i dag. 
 
 

I. GENERELL DEL 
 

1. Innledning 
 

1.0 Bakgrunn for kommunedelplanen 
Kommunal planstrategi 2016-2019, vedtatt i Lyngen kommunestyre 27.09.16 , slår fast at  
rullering av plan for friluftsliv,kultur og idrett må skje i planperioden. Gjeldende plan fram til 
2016 «Kommunedelplan for folkehelse, friluftsliv, idrett og lokale kulturhus 2012 – 2015» 
ble vedtatt i kommunestyret i sak 75/12.  

Kommunens vedtatt planstrategi legger føringer ved at «Plan for folkehelse» skal inngå i 
samfunnsdelen av kommuneplanen.  Folkehelse skal være overordnende ved at både 
datagrunnlag, kunnskap og strategier i den reviderte kommunedelplanen skal ivareta 
kommunens mål for folkehelse. 

I den reviderte kommunedelplanen ønsker kommunen å ta inn temaet kulturminner da 
kulturminner også for en del kan knyttes opp mot friluftsliv. Lyngen kommune har i dag 
ingen helhetlig plan for bevaring av kulturminner. I tråd med Meld.St. 18 Friluftsliv, kan 
kulturminner synliggjøres og formidles som opplevelsesverdi og motivasjonsfaktor i friluftsliv. 

Revisjonen skjer delvis samtidig med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. 

Planprogrammet for denne kommunedelplanen ble vedtatt i Lyngen kommunestyre i møtet 14.juni 
2017. 

1.1 Visjon og formål for planen og delemnene i den 
   Visjon/motto: «Allsidig bevegelse og kulturkompetanse          Mer samkvem og flere 

opplevelser                     Rikere liv.» 
         
 

Formål:                                                                                                                                                                 
Kommunedelplanen er et politisk styringsredskap, et arbeidsredskap for forvaltningen, men og et 
dokument for kompetanseoverføring, informasjon og dialog innad i forvaltningen og utad til 
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kommunens innbyggere. Planen skal også avklare de ulike aktørers oppgaver, ansvar og økonomiske 
forpliktelser ved utbygging og drift av anlegg. 
Planen er ikke juridisk bindende. 

Folkehelse skal gi informasjon hvordan folkehelse blir ivaretatt knyttet til anlegg, kulturminner, 
idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.                                                                                                                                                             

Ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg                                                                                                                                                                                  
I gjeldende bestemmelser for tilskott fra kulturdepartementet til idrettsanlegg og fysisk aktivitet 
forutsetter kulturdepartementet at kommunen har en vedtatt plan. Rulleringa av 
kommunedelplanen fra 2012-15 skal ivareta dette kravet. 

Lokale kulturhus er også tilskottsberettiget via søknad i portalen «Anleggsregisteret.no». 
For kommunen er det nødvendig å ha oversikt over behovet for nye kulturbygg og rehabilitering av 
eldre. 

Temaet friluftsliv skal gi kunnskap om omfang og områder som særlig berøres. 
«Friluftskartleggingen» utgjør en del av kunnskapsgrunnlaget. Kommunen og innbyggerne må vite 
om behovene et allsidig friluftsliv har og utfordringene de medfører for å kunne påvirke utviklinga.  

Fysisk aktivitet skal vise bredden av fysisk aktivitet som fins i kommunen i dag og si hvilke 
aktiviteter og hvor i kommunen behovet for tilrettelegging er størst.  Det skal også vise hva 
kommunen kan gjøre for å stimulere til økt fysisk aktivitet i befolkningen. 

Kulturminnedelen skal gi en oversikt over kommunens kjente kulturminner slik at politiske 
og administrative organer og kommunes innbyggere skal kunne øke kompetansen innafor temaet. 
Den gir større mulighet for politikerne til å prioritere og verdsette kulturminner i forbindelse med 
vernetiltak.  

 
1.2 Rammer, avgrensninger og føringer 
 

Kommunedelplanen er hjemlet i Plan og bygningsloven § 11-1. Planarbeidet har derfor fulgt plan- og 
bygningslovens krav til planprosess. 
Kommunedelplan for «Idrettsanlegg, fysisk aktivitet, kulturhus, friluftsliv og kulturminner 2017-
2024» består av en generell del som revideres i.h.t. gjeldende planstrategi og en handlingsdel som 
rulleres årlig.  Handlingsdelen har også med en uprioritert opplisting av tiltak som kan bli aktuelle å 
realisere i et 12-års perspektiv. 
 
Planen for 2012-15 er noe forenklet ved rulleringa, vesentligst av redaksjonell art.  Kulturminnedelen 
begrenses i hovedsak til allerede registrerte kulturminner.  I handlingsplanen viser planen hvordan 
registrering av uregistrert kulturminner skal prioriteres og innarbeides i handlingsplanen ved 
rulleringer. Vekting og prioritering av kjente kulturminner går fram av planen. 
 
 

1.2.1 Nasjonale føringer 
 

 «Stortingsmelding nr. 26 (2011.2012) Den norske idrettsmodellen»  
o Alle ha mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet som trening eller mosjon. 
o Godt tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet. 
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o Planleggingen skal fremme aktivt friluftsliv og fremme helse og trivsel i nærmiljøet. 
 

      ●     «Meld. St 18(2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet» 
o Natur og friluftsliv brukes enda mer i det helsefremmende og forebyggende 

helsearbeidet.       
o Legge til rette for friluftsliv som en lavterskelaktivitet slik at flest mulig kan utøve 

friluftsliv i hverdagen. 
o Parker i tettsteder og byer skal prioriteres som vesentlige friluftsområder. 
o Viktig å formidle og synliggjøre kulturminner og kulturhistorien.  
o  Motorisert ferdsel omfattes ikke av friluftslivsbegrepet, slik det er definert i den 

offentlige friluftslivspolitikken                                                                                                                                                                  
 «Stortingsmelding nr. 34 (2012-2013) Folkehelsemeldingen» 
 «St.meld.nr. 19 (2014-2015) «Folkehelsemeldingen – mestring og muligheter»  
 «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 12.06.2015»  
 «Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv. En satsing på friluftsliv i hverdagen; 2014-2020»  
 «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017» 
 «Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet» (veileder fra Kulturdepartementet, 

2014)  
 Lov om planlegging og byggesaksbehandling  
 Friluftsloven  
 Lov om forvaltning av naturens mangfold  
 Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag  
 Kulturminneloven 
 «Meld. St. 35 (2012–2013) Framtid med fotfeste — Kulturminnepolitikken» 
 «Stortingsmelding nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner.» 
 «St.meld.nr 26 (2006-2007 kapittel 7 Bevaring og bruk av kulturminner» 
 «Stortingsmelding nr. 35 (2012-2013) Framtid med fotfeste.» 
 Riksantikvarens veiledere «Kulturminner i kommunen» og «Håndbok for lokal registrering», 

begge revidert i 2013. 
11. Lov om sametinget og andre samiske rettsforhold, §2-1 Sametingets arbeidsområde og 

myndighet 
o Sametingets forvaltningsoppgave for samisk bygningsvern og samiske kulturminner. 

 
1.2.2     Regionale føringer 

 Fylkesplan for Troms 2014-2025               

Aktuelle mål og visjoner i planen
Den kulturelle grunnmuren gir befolkningen tilgang til kunst- og kulturfaglig kompetanse, 
opplevelse og deltakelse.   
o Legge til rette for gode møteplasser for kultur-, idretts- og friluftsopplevelser og aktiviteter
o Alle har et felles ansvar for å utvikle et samfunn som fremmer god helse og hver            

enkelt har et ansvar for egen helse 
o Ivareta folkehelse i areal- og samfunnsplanlegging i alle sektorer lokalt og regionalt  
o Videreutvikle samarbeidet mellom sektorer, lokale og regionale aktører og nasjonale 

myndigheter om folkehelse
o Tilrettelegge for helsefremmende, trygge og inkluderende arenaer innenfor alle sektorer. 
o Tilrettelegge for lavterskeltiltak innenfor ulike sektorer
o Fysisk tilrettelegging for fysisk aktivitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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 Troms fylkeskommune. Regional planstrategi 2016-19                                                     

 Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027 
 Handlingsprogram Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2019 

o Alle i Troms skal ha mulighet og kunnskap til å drive friluftsliv som positiv aktivitet for 
helse og trivsel 

 Regional plan for idrett og anlegg 2016-2027 
 Regional plan for landbruk 2014-2025 
 Kulturarvplan for Troms 2011 – 2014 
 Strategi for reiselivet i Troms 2013-2017, satsingsområde 3 Temabasert produktutvikling 

 
 
1.2.3        Lokale føringer 

Lyngen kommunes kommuneplan, samfunnsdelen og arealdelen, er under revidering og 
samfunnsdelen skal etter framdriftsplanen ferdigbehandles tidlig på høsten 2017. Innspill i denne 
kommuneplanprosessen vil så langt råd er innarbeides i kommunedelplanarbeidet. 

 Kommunal planstrategi vedtatt i Lyngen kommunestyre i sak 90/2016 27.sept.2016 
 Planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunns- og arealdel fastsatt av 

kommunestyret i sak 9/17 i møtet 22.02.2017 
 Folkehelseoversikt.  En oversikt over folkehelsen i Lyngen kommune 2016 med 

handlingsplan  
 «Friluftskartleggingen» i Lyngen 2016 
 Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2029, vedtatt i kommunestyret 14.06.17 

 

Aktuelle mål Foreslåtte strategier 
 Offensiv ja-kommune til 

all    næringsetablering 
o Ivareta eksisterende næringer 
o Samarbeide med beitenæringene om en 

bærekraftig utvikling av reiselivet 
 

 God helse gjennom hele 
livet 

 
 
 

 

o Tilrettelegge for økt fysisk aktivitet og 
friluftsliv for alle, særskilt i barnehage og 
skole 

o Legge til rette for grøntareal med rom for 
fysisk aktivitet gjennom arealplanlegging 

o Styrke lokal identitet i skolen ved fokus på 
lokal historie 

 Åpent og inkluderende 
samfunn for alle, 
uavhengig av religion, 
hudfarge, kjønn, alder 
eller språk 

 
 
 

o Sørge for at offentlige rom er tilgjengelig for 
alle gjennom fokus på universell utforming 

o Sørge for like tjenester for alle uavhengig av 
bakgrunn 

o Lyngen kommune skal være en inkluderende 
organisasjon som verdsetter og utnytter 
kulturelt mangfold 
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 Lyngen kommune skal 
framstå som bærekraftig i 
forhold til klima og miljø. 

o Stille krav om at nye anlegg og bygg skal 
være energieffektive og robuste m.h.t 
klimaendringer. 

o Stimulere til etablering av bærekraftige 
næringer 

 
Friluftslivkartleggingen skal 
revideres i forbindelse med 
kommuneplanen.  
I revideringen skal lag, 
foreninger, grunneierlag, 
næringslivet og andre 
interessenter involveres 

o For saker som berører områder med verdi for 
friluftslivet skal det redegjøres for hvordan 
interessene vil bli berørt og hvordan dette er 
vurdert og prioritert ved valg av løsninger. 

 
1.3 Organisering av planarbeidet 
1.3.1 Administrativt og politisk 

 

 

        

                    1.3.2 Tidsplan 

Prosjekteier           
PE 

Lyngen kommunestyre                                                 

Styringsgruppe      
PAU 

Planutvalget(Formannskapet)  

Prosjektansvarlig  
PA 

Rådmann / Oppvekstsjef                                                              

Prosjektgruppe     
PG 

Kulturkonsulent                 Hege Sørensen                                     
Kommunefysioterapeut   Lise Nysted Grønvoll                                     
Kommuneplanlegger        Bjørn Eikeland                                                                        
Prosjektleder                      Hans Ove Samuelsen 
Prosjektleder (PL) skal koordinere arbeidet og sørge for framdrift og 
rapportering. 
Prosjektgruppa fordeler arbeidet innad i gruppa og sørger for at 
planarbeidet blir en åpen prosess, står for framdrift og ivaretar 
medinnflytelse og høringsprosesser. Gruppa holder levekårsutvalget 
orientert om framdrifta i planarbeidet. 
Prosjektgruppa peker ut nødvendige arbeidsgrupper/faggrupper ved 
behov.  

Fagpolitisk 
referansegruppe    
LU  

Levekårsutvalget  

Ressursgrupper 
som inviteres 
med i 
planarbeidet 

Råd for folkehelse         Ungdomsrådet i Lyngen                                                          
Idrettsrådet i Lyngen                                                                      
Ressursgruppene er en samling ressurspersoner som har (fag)kunnskap og 
stiller seg som rådgivere for prosjektet.  De vil gjennom hele prosessen 
kunne komme med innspill og kommentarer til planarbeidet.» 
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Tidsplan for 
kommunedelplan                          

Tema ansvarlig 
deltak
ere febr mars april mai juni 

jul
i 

augus
t sept okt nov des 

Forslag planprogram PL PG                       
Vedtak høring planprogram 

PAU                         

Fagpolitiske innspill PA LU   
møte 
29.05                   

Høring planprogram PG, PA     
20.03-
10.05                   

Vedtak planprogram PAU kom-
mune
styr       

31.05. 14.06 

            
Oppstart planarbeidet PA.PL PG                       

Dialog, infomøter, infoskriv PL PG 

28.02 
møte 
grend
e-utv 

hør.-
skriv  
lag, 
foreni
nger 

                  
Planskriving mv PG                         

Politisk behandling plan 1.g PAU/PG 

LU/ko
mmu
ne.st                       

Høring 6 uker plan                           
Behandle høringssvar PG.PAU LU                       

Endelig vedtak 
kommunedelplan PG/PAU 

Kom
mune
-styr                       

      

oppstartsm
øte 2.febr 

Behandle  planprog i PAU
 15.03.  

  M
øte i PAU

 31.05. M
øte i Levekår 29.05 

M
øte kom

m
unestyret 14.juni 

Ferie 

        ca 10.des 

 

 

  1.3.3 Medvirkning i planarbeidet og gjennomføring av planen 

Planprogrammet er sendt ut til aktuelle lag og foreninger, skoler og barnehager, Lyngen Kirkelig 
Fellesråd, statlige og kommunale myndigheter, offentlige fagetater mv iht. krav i Planloven. 
Hensikten har vært å informere om og få eventuelle skriftlige innspill til planprogrammet og 
planutkastet og skape engasjement innad i kommunen.   
Disse kom med uttalelser eller merknader til planprogrammet: Statens vegvesen, fylkesmannen i 
Troms, Kystverket, Mattilsynet, Sametinget, Fiskeridirektoratet, Lyngseidet Musikkorps, Rottenvik 
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bygdelag, Idrettsrådet. Det vedtatte planprogrammet er sendt til de som ga høringsuttalelse og 
kunngjort på kommunens heimeside og face-bookside. 
Informasjon legges ut på kommunens heimeside.  Kommunes facebook-side nyttes for informasjon 
om møter og dialog.  

 
Informasjon om rulleringa av planen og innarbeiding av kulturminnedelen ble gitt til alle 
bygdeutvalgene 28.02.17 på et fellesmøte i kommunesenteret. 
Dialogmøte med lag og foreninger ble holdt 19.09.2017. 
Kurs i registrering av kulturminner ble avviklet 07.09.17 av Troms fylke. 
Møte med beitenæringene ble avviklet 20.09.17. 

 
Prosjektgruppa eller leder av prosjektgruppa har deltatt i møter som angår kommunedelplanen med 
Mattilsynet og internt i kommunen angående «Hovedplanen for vann og avløp», drøftinger i 
prosjektet for tilrettelegging av parkeringsplasser og toalettforhold for ferdsel i utmark.  
Lag og foreninger har fått oppfordringer til å komme med skriftlige forslag til handlingsprogrammet 
og foreslå kulturminner som kan være aktuelle som verneverdige. 
Grendeutvalgene har blitt forespeilet en rolle i å foreslå kulturminner i deres område som har særlig 
verneverdi og som kan være aktuelle for vern og vedlikehold.  Lag og foreninger må sjøl ta initiativ til 
å følge opp handlingsplanen i samråd med kommunen innafor saksområder de har foreslått. 

 
Liste over lag og foreninger som har fått informasjon og oppfordring til å gi uttalelse til 
Planprogrammet fins som vedlegg til Kommunedelplanen. (Vedlegg 8.7) 

 
2 Status, utviklingstrender og utfordringer framover innafor delemnene 

Det er ikke foretatt en systematisk evaluering av kommunedelplanen 2012-15.   
2.3  Generell statistikk, status og utviklingstrekk som angår alle emnene i  

Kommunedelplanen 
 

Generelt om Lyngen kommune fra «En oversikt over folkehelsen Lyngen kommune 2016»: 
Lyngen kommune er arealmessig 813 km2, herav 16 km2 vann.  
Lyngen kommune består av den nordlige delen av Lyngen-halvøya. Den grenser opp mot Storfjord 
kommune og Tromsø kommune mot sør på halvøya. Det er over 85 kilometer fra Russelv i nord til 
kommunegrensa i sør. 
Lyngen kommunes administrative sentrum og største tettsted er Lyngseidet.  Tettstedet hadde i 2015 
782 av innbyggere. Andre større tettsteder er Furuflaten, Lenangsøyra, Sør-Lenangen og Nord-
Lenangen. 
 
 
 
 
 
Folketallsutvikling: 

blå: folketall 
rød: fødsler 
grønn: flytting 
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Andelen unge under 15 år som % del av hele befolkningen synker.  
Aldersgruppen blir mindre i hele fylket, men at den minker raskest i Lyngen (ca. 5 % reduksjon på 15 
år). 
«Mange mennesker har hytte eller sekundær bolig i Lyngen i tilegg til en kraftig stigende vinterturisme, 
og kommunen serviserer i så henseende i perioder mange mennesker som ikke har bopel i 
kommunen.» 
 
Lyngen kommune har også en betydelig del turister som besøker kommunen en enkelt dag, og dermed 
i svært begrenset omfang bidrar til positiv samfunnsøkonomi, utenom å legge beslag på kommunale 
ressurser knyttet til dagturisme.  
 
Lyngen kommune er geografisk og historisk delt i indre(østre) og ytre(vestre) Lyngen. 
 
Data fra Kommuneplanens samfunnsdel (juni 2017): 
 
«Utviklingstrekkene og utfordringene tilknyttet befolkningsutvikling er forsterket siden forrige 
revisjon av kommuneplanen. Figuren nedenfor gir en sammenlikning av befolkningsutvikling og 
aldersammensetning i 2001 og 2017. 
 
 

 
Fig. 2 - Folkemengde 1. januar, etter region, tid, alder og statistikkvariabel 
 
Befolkningsmengde og aldersammensetning. Summen til høyre på tabellen viser nedgangen i 
folketallet siden 2001 (247 færre mennesker enn i 2001). Tabellen viser også endring i 
sammensetningen av befolkning, dvs. færre mennesker i de yngste aldersgruppene og flere i de 
eldste 
aldersgruppene. Området fra Pollen til Karnes er den eneste kretsen hvor folketallet i 2017 er lik 
folketallet i 2001. Alle øvrige kretser har nedgang. Sterkest nedgang er det i kretsene Kjosen-Svensby 
og Nord-Lenangen. 
 
Fødsler og flytting. Folketallet var relativ stabil fra 2001 til 2008. Siden den gang har det vært jevn 
nedgang. Det skyldes fødselsunderskudd og negativ flyttebalanse, flere dør enn fødes og at 
flere flytter ut enn inn i kommunen. I 2016 var det et fødselsunderskudd på 15, netto utvandring på 1 
og netto innlandsflytting på 31. Samlet medførte dette at innbyggertallet steg med 15 personer. 
 
Prognoser. Befolkningsframskrivinger utført av Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at ca. halvparten av 
kommunene i Troms fylke vil få nedgang i folketall, der i blant Lyngen. Forventet innbyggertall i 
2040 er på rundt 2600 personer. SSBs framskrivninger revideres hvert annet år, da forutsetningene 
som ligger til grunn for prognosene endrer seg over tid. Selv om framskrivningen ikke kan leses som 
eksakt statistikk, peker den likevel på en forventet utvikling.» 
 
 Næringsutvikling og sysselsetting pr januar 2016 
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Kommunen har to reinbeitedistrikt som har sommerbeite for tamrein her, totalt mellom 1500 og 
2000 rein.  I tillegg har småfeholdere ca 12000 dyr på utmarksbeite. Teoretisk er det beite for 15000-
19000 småfe. Utnyttingsgraden er derfor på ca 70 %.  Ved rydding av skog i enkelte områder vil 
beitekvaliteten kunne økes. Tilstrekkelig vårbeite og ro i beiteområdet ved reinkalving og tida like 
etter utslipp av småfe i mai-juni påvirker vekta av slakt på høsten og tap på beite.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel i likhet med «Meld. St 18(2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde til 
helse og livskvalitet» legger opp til at stadig flere nytter friluftsliv og fysisk aktivitet i naturen.  
Økt aktivitet særlig innafor de beste beiteområdene i sommermånedene vil i tillegg berøre 
beitenæringen med behov for mer tilsyn fordi dyrene uroes, og for reines del, over tid vil trekke 
høyere opp der beitene tidlig kan være dårligere og kalvene får økt angrep av ørn. 
Økt ferdsel fører til at utmarksgrinder oftere blir stående åpne og kanskje også løshund- plagen øker. 
Det går utover småfeholderes omdømme, økonomi og behovet for økt tilsyn med beitedyr. 
 
Kommunens stramme økonomi påvirker også mulighetene for å støtte opp om delemnene i 
kommunedelplanen. Det gjelder både på økonomiske tilskudd til lag og foreninger og kommunale 
investeringer. Det er behov for økt kompetanse og arbeidskraft innafor idrett og kulturminner særlig. 
 
Lag og foreninger. 
De som har blitt invitert til høringer i kommunedelplanarbeidet går fram av vedlegg 8.7. 
 
Medlemmer i lag tilknyttet NIF i Lyngen kommune i pr. 31.12.2016 (Kilde NIF, medl.reg.) 
 

Kvinner Menn   

0-
5 

6-12 13-
19 

20
-
25 

26- Sum 0-
5 

6-12 13-
19 

20-
25 

26- Sum 

Sum 

Furuflaten Idrettslag 3 10 22 11 40 86 3 11 14 26 80 134 220 

Jægervatnet Idrettslag 3 26 17 16 76 138 7 21 40 15 77 160 298 

Lenangsøyra Idrettslag* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lyngen Alpinklubb* 7 12 12 15 25 71 8 16 10 12 24 70 141 

Lyngen Hesteforening* 0 2 6 0 3 11 0 0 0 0 4 4 15 

Lyngen/Karnes IL 13 76 37 11 39 176 21 110 62 19 63 275 451 

Lyngsalpene 
Pistolklubb* 

0 1 2 0 2 5 0 3 7 0 29 39 44 

Lyngstuva Sportsklubb* 4 17 10 5 12 48 3 18 14 5 30 70 118 

Lyngen Idrettsråd(7/8) 30 144 106 58 197 535 42 179 147 77 307 752 1287 

233



12 

 
 
 
I tillegg er Lyngen Skytterlag og Lyngen jeger –og fiskeforening aktive lag med flere medlemmer i 
ulike grupper: 
 

Lyngen Skytterlag Antall 
Senior og veteran 24 
Ungdom 25 
Jegere 34 
Totalt 83 
Lyngen Jeger og Fisk  
Under 26 år 21 
Over 27 år 44 
Totalt 65 

 
 
Til sammen er det registrert nærmere 100 ulike lag og foreninger i Lyngen kommune. En del av disse 
legger til rette og driver enkeltaktiviteter innen fysisk aktivitet, uten at dette er hovedformålet til 
organisasjonen. Dette gjelder diverse bygdelag og andre frivillige og ideelle organisasjoner. 
 
I tillegg til organisert og registrert aktivitet i lag og foreninger kommer egenaktivitet blant 
befolkningen i Lyngen. Denne er det naturlig nok vanskelig å kartlegge omfanget av uten 
organisatorisk tilhørighet, men registreringa som gjøres gjennom trimpostkasseprosjektet sammen 
med andre holdepunkter gir grunn til å anta at denne aktivitetsvirksomheten er relativt høy i vår 
kommune. I tillegg er det stadig flere enkeltpersoner og familier som går på turer i hele kommunen, 
uten å registrere seg i trimpostkassene. 
 
Generelle utviklingstrender og utfordringer:  
Lyngen kommune har som mål å stabiliser folketallet. Det vil i seg sjøl ikke kunne endre påvirkningen 
i aldersfordelingen i befolkningen vesentlig. Barn og unge utgjør den største gruppen av brukere av 
organisert idrett. Blant den voksne befolkningen er trenden at stadig flere trener på egen hand 
utendørs i naturen. Det tilsier at vi ikke trenger flere større idrettsanlegg innafor områder vi alt har 
tilbud på. Nye anlegg som ivaretar behovet hos nye brukergrupper kan være aktuelle utfra et 
folkehelseperspektiv. Anlegg som stimulerer til aktivitet i vinterhalvåret bør prioriteres framfor 
barmarkaktiviteter. Anlegg med lavterskeldeltakelse bør vektlegges da Lyngen kommune har 
universell utforming, likestilling og miljøhensyn som områder som skal vies stor oppmerksomhet. 
 
Mange av ordinære idrettsanlegg og idrettshus og kultuthus er eldre enn 20 år og har behov for 
oppgradering til dagens standard. For nærmiljøanlegg er kravet for tilskott til rehabilitering at 
anlegget er eldre enn 10 år.  Både nasjonaløkonomiske og privatøkonomiske og folkehelsemessige i 
tillegg til de sportslige forhold tilsier at rehabilitering bør prioriteres framfor nyanlegg. 
 
Da drifta av idrettsanleggene for en stor del foretas av lag og foreninger, vil nedgang i folketallet og 
forskyvning mot stadig eldre befolkning kunne påvirke drifta av noen anlegg på sikt. Det tilsier at nye 
anlegg bør knyttes opp mot allerede eksisterende. Også folkehelse og økonomiske hensyn tilsier at 
slik samling av aktiviteter vil være gunstig da det også kan forenkle mulighetene for tilrettelegging for 
bedre trafikksikkerhet. 
 
Med ganske stor flytting til og fra kommunen er det ekstra viktig å skape identitet og tilhørighet, ikke 
minst hos tilflyttere og hos barn og unge. Her kan breddesatsing på aktiviteter og satsing på 
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kulturminner være et steg i riktig retning.  Forskyvninga mot en stadig eldre befolkning kan kanskje 
på kulturminneområdet ses på som en ressurs. 
 
Lyngen kommune vokser som turistkommune. Behovet for stor bredde i tilbudene tilsier at også 
Lyngen kommune bør ta i bruk mer av ressursen kulturminner til kommersielle formål. Det krever 
god kompetanse om kulturminneforvaltning i administrasjon, politisk ledelse og i lokalbefolkninga. 

 
 

 
2.1 Folkehelse som overordnende føring 

Folkehelsesituasjonen per i dag er beskrevet i «Folkehelseoversikt.  En oversikt over folkehelsen i 
Lyngen kommune 2016 med handlingsplan». I Kommuneplanens samfunnsdel kap. 3.1.1 er 
folkehelse som gjennomgående perspektiv behandlet. 
 
Folkehelsepolitikkens overordnede mål er flere leveår med god helse i befolkningen som helhet og å 
redusere sosiale helseforskjeller. Det er ønskelig å dreie folkehelsearbeidet fra et sykdomsperspektiv 
til et påvirkningsperspektiv, hvor vi fokuserer mer på faktorer som påvirker helsen. 
Folkehelsepolitikken trenger tiltak i alle sektorer for å kunne skape gode oppvekst- og levekår, og for 
å utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, fremmer fellesskap, trygghet, mestring 
og deltakelse.      
Folkehelse er en stor nasjonal utfordring hvor livsstilssykdommer og sosiale forskjeller er økende. 
Den enkelte har gjennom sine valg ansvar for egen helse, men kommunen har et ansvar for å 
tilrettelegge for et samfunn som forebygger ulike helseutfordringer.  
 
Det er utarbeidet en oversikt over folkehelsen i Lyngen kommune 2016 med handlingsplan. Disse 
elementer fra folkehelseoversikten kan relateres til temaene i kommunedelplanen;   
 
Befolkning: 

- Fallende folketall. 
- Den prosentuelle andelen av eldre i kommunen stiger. 
- Færre barn/unge. 

Helse: 
- Lyngen kommune har en høyere grad av røykende kvinner.  
- Lyngen kommune har en høyere grad av muskel- og skjelettlidelser. 
- Lyngen kommune har en høyere grad av diabetes type-2.  
- Lyngen kommune har høyere grad av psykiske symptomer og lidelser. 
- Lyngen kommune har høyere andel av overvekt og fedme blant voksne enn gjennomsnittet 

for landet som helhet.  
- Forekomsten av livsstilsrelaterte sykdommer er høyere i Lyngen enn i landet som helhet.  
- Ungdommene i Lyngen rapporterer at de er mer plaget av ensomhet og har depressivt 

stemningsleie og helseplager enn snittet for Norge.  
- Lyngen kommune ligger over både fylkes- og landsgjennomsnitt når det gjelder sykefravær. 

Dette er mest uttalt for kvinner og de sykemeldes av leger på grunn av muskel- og 
skjelettlidelser og lettere psykiske lidelser. 

Miljø:  Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er fornøyd med lokalmiljøet er lavere 
  enn landsnivået. 

- Ungdom i Lyngen er ikke fornøyd med kulturtilbudet i kommunen. 
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Mål:  God helse gjennom hele livet ved å legge til rette for økt fysisk aktivitet og friluftsliv for alle, 
flere grøntarealer med mulighet for fysisk aktivitet, utstrakt samarbeid med lag og foreninger innafor 
fysisk aktivitet og helse. Tilrettelegginger må sikre at alle får mulighet til økt fysisk aktivitet utfra sin 
kulturbakgrunn og helsetilstand. 
Kulturminner har betydning for enkeltmenneskenes identitet, trivsel og selvforståelse. De gir steder 
særpreg og egenart. De skal også være en ressurs for en god lokalsamfunns- og næringsutvikling. 
 

2.2 Idrettsanlegg 
 
  2.2.1  Ordinære idrettsanlegg 

   2.2.1.1 Måloppnåelser for temaet i kommunedelplan 2012-15 
 

Prioriteringsliste for ordinære anlegg samt gjennomføringsgrad fram til 
31.12.2016: 

 

Anlegg Utbygger 
Nytt anlegg/ 
rehab. Status 

1. Kunstgressbane Furuflaten Lyngen kommune Rehab. Gjennomført 2013 
2. Geitnes idrettshus – renov. 
klubblokale 

Lyngen/Karnes il Rehab. Ferdig 2016 

3. Geitnes idrettshus – renov. 
garderober 

Lyngen/Karnes il Rehab. Ventes ferdig høst 
2017.  

4. Kunstgressbane Lenangen Lyngen kommune/ 
Lyngstuva SK 

Ny Ferdig 2017 

5. Garasje/utstyrslager Skigruppa L/K og 
Lyngseidet alpinklubb 

Ny  

6. Lenangshallen - 
flerbrukshall 

Lyngen 
kommune/andre 

Ny Påbegynt 2017 

7. Startbu langrenn 
Jægervatnet 

Jægervatnet il Ny Ikke planlagt 

8. Lysløype Nord-Lenangen Lyngstuva SK Ny Foreslått i 2017-24 
9. Garasje/klubbhus - 
tråkkemaskin   Jægervatnet 

Jægervatnet il Ny Ikke planlagt 

10.Polleidet idrettshus – 
renov. 
    garderobeanlegg  

Lyngen/Karnes il Rehab. Ikke planlagt 

11. Lysløype Lyngseidet – 
forlengelse 

Lyngen/Karnes il m.fl. Ny Søknad trukket 
2016 

12. Garasje/klubbhus – 
styrketren.rom Jægervatnet 

Jægervatnet il Ny  

13. Polleidet idrettshus – 
renov.  
      klubblokaler 

Lyngen/Karnes il Rehab. Ikke planlagt 

14. Polleidet idrettsanlegg – 
tribuneanlegg 

Lyngen/Karnes il Ny Ikke planlagt 

Lyngen skyteanlegg - 
garderobe og teori-
/aktivitetsrom 

Lyngen skytterlag (ikke 
spillemidler) 

Ferdig 2016 
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                   Klubbhuset på Geitnes idrettsanlegg 

 
 
  

 
Lyngstuva gressbane er bygd ferdig ved at kommunen har fullfinansiert anlegget før søknad om 
spillemidler er innvilget. Første vedtak om spillemidler er gjort i 2017, da med halve tilskottet. I 
praksis kan en regne med at bare 1-2 anlegg får ordinære spillemidler hvert år.  
 
Status, utviklingstrender og utfordringer framover. (Se også pkt.2.0) 
Lyngen kommune har gjort vedtak om å forskottsfinansiere rehabiliteringa av Lyngenhallen og 
bygging av Lyngenhallen klatrevegg. 
Som det går fram av vedlagte anleggsoversikt, fins det i Lyngen kommune 83 anlegg som er registrert 
i anleggsregisteret som eksisterende. Av disse er 26 nærmiljøanlegg. (Se vedlegg 8.1 ).  
I tillegg nyttes for en del skolenes kroppsøvingsrom til fysiske aktiviteter utenom skoletid. 

 

Anlegg som har blitt tatt inn 
ved årlig rullering av 
handlingsplanen 

   

 
 

   

1.Speakerbu Furuflaten 
kunstgress 

Furuflaten il  Tilskott delvis 
utbetalt 2017 

2.Svømmehall Eidebakken 
skole 

Lyngen kommune  Prioritert 2017 

3. Lyngenhallen  klatrevegg Lyngen kommune  Spillemidler  2017 
4.Rehabilitering av 
Lyngenhallen 

Lyngen kommune  Søkt spillemidler 
2017 

5.Rehabilitering  
friidrettsanlegg Lyngenhallen 

Lyngen kommune  Søkt spillemidler 
2017 
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Ordinære, større idrettsanlegg som fins i kommunen: 
Gressbaner:    Lyngstuva, Geitnes, Polleidet, Furuflaten 
Idrettshaller:  Lyngenhallen, Lenangen flerbrukshall (ferdig 2018 er eid av 
    Lyngen kommune) (Kostnadsramme 18,2 mill) 
Klatrevegg:    Lyngenhallen klatrevegg. Tildelt spillemidler i 2017. 
Lysløyper:      Furuflaten, Polleidet  (lite brukt), Lyngseidet, Jægervatn,  
    Sør-Lenangen 
Skyteanlegg: Lyngen skytterlags anlegg på Eidebakken 
Svømmehaller: På Lenangen skole og på Eidebakken skole (blir ferdig i 2018) 
Solhov Bo-og aktivitetssenter har et lite øvingsbasseng som ikke er  
                     i anleggsregistret. 

 
Svømmehallen på Eidebakken skole har i mange år vært ute av drift. Når den nye er ferdig, vil 
lovpålagt svømmeopplæring i grunnskolen måtte prioriteres for å oppfylle læringsmålene. 
Begge svømmebassengene gir muligheter for lavterskeltilbud for noen funksjonshemmete. 
Fullstendig tilrettelegging for funksjonshemmete her krever at rehabiliteringa av Lyngenhallen 
gjennomføres i.h.h.t planen. 
I tillegg gir den publikum muligheter for fysisk aktivitet, særlig i den kalde årstiden. Det krever 
badevakter med livredningskompetanse samt økonomi til lønn og reinhold.  Årlige driftsutgifter er 
beregnet til 450000 kr og kapitalkostnadene 1,118 mill. kroner. 
 
Fram til Lenangshallen står ferdig i 2018, har Lenangen skole begrensa muligheter for allsidig fysisk 
aktivitet. Med den i drift, vil tilbudet til lag og foreninger og lokalbefolkninga for øvrig kunne bedres 
betraktelig. Lenangshallen oppfyller alle krav til universell utforming og miljø krav. Drift av 
Lenangshallen, inkludert som skoleanlegg, er stipulert til 275 000 kr og kapitalkostnadene til 800000 
kr pr år. 
 
Noen steder har idrettsanlegg og andre fysiske aktiviteter kryssende interesser m.h.t. bruk av arealer 
som bruk av tråkka skiløyper til annet enn skigåing.  Utfordringen kan løses for en del med dialog og 
anlegg av trakka gangstier, bygging av overganger, rydding av alternative akebakker eller flytting av 
f.eks. løypetraseer.   
  
Vedlikehold og drift av idrettsanlegg skal sikre at anleggene kan nyttes til formålet på en idrettslig og 
helsemessig forsvarlig måte.  Det stiller krav til at eierne prioriterer dette og har internkontrollsystemer 
som ivaretar eieransvaret. Å få dette til personellmessig og økonomisk kan være en utfordring.  
Anleggene er så viktig både for brukerne og som folkehelsefremmende arenaer for øvrig befolkning at 
dette må prioriteres. 
 
Lyngen kommune leier ut kroppsøvingssaler og idrettshaller gratis til trening og aktiviteter for 
kommunens innbyggere. 

 
 

   2.2.2   Nærmiljøanlegg 
 
2.2.2.1  Måloppnåelser for temaet i kommunedelplan 2012-15. 
             Status, utviklingstrender og utfordringer framover.  (se også pkt 2.0) 
 

Prioriteringslisteliste over nærmiljøanlegg samt gjennomføringsgrad per 31.12.16 
 

Anlegg Utbygger 
Status 
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1. Ballbinge Lenangen skole Lyngen 
kommune/Lenangen skole 

Ferdig 2016 

2. Geitnes idr. – og 
friluftspark –   
    friidrettsplass, bueskyting, 
akt.løype. 

Lyngen/Karnes il Ferdig 2014 (pluss et tilsagn trukket 
tilbake i 2016 og omarbeid og søkes 
om senere.) 

3. Ballbinge Eidebakken skole Lyngen kommune/ 
Eidebakken skole 

Ferdig 2017 

4. Naturklatrejungel 
Eidebakken skole 

Lyngen kommune/ 
Eidebakken skole 

Frasagt seg tilsagn om tilskott 2017 

5. Klatrejungel Lenangen 
skole 

Lyngen 
kommune/Lenangen skole 

Under bygging.  Må ferdigstilles 
innen juni 2018. 

6. Nærmiljøkart Lyngseidet Troms o-krets Ferdig 2013 
7. Miniklatrejungel Lyngsdalen 

oppvekstsenter 
Ikke planlagt ferdig 

8. Miniklatrejungel Rødtoppen barnehage Ikke planlagt ferdig. Barnehagen 
nedlagt. 

9. Miniklatrejungel Knøttelia barnehage Ikke planlagt ferdig 
10. Klatrejungel junior Lenangen skole/Sør-

Lenangen barnehage 
Under planlegging 

11. Klatrejungel senior Lenangen skole Ikke planlagt ferdig 
12. Gapahuk – enden av 
lysløypa 

Sør-Lenangen grendelag Ikke planlagt 

   
13. Fiskeplass m/gapahuk UL Trollvasstind Ferdig 
14. Lekeplass Øvre Jensvoll Øvre Jensvoll Vel Ikke planlagt 
15. Stier – oppgradering og 
merking Svensby 

UL Trollvasstind  

16. Ytre anlegg Tindevangen-
Trollhytta - stimerking 

UL Trollvasstind  

17. Gangbru Reinelva Sør-Lenangen grendelag Ikke planlagt 
18. Miljøpark v/ Gamslett Svensby utviklingslag Ikke planlagt 
19. Sandvolleyballbane 
Lenangen skole 

Lenangen skole/Lyngen 
kommune 

Ikke planlagt 

20. Strandpromenade 
Gamslett-Fergekaia 

Svensby utviklingslag Ikke planlagt 

21. Parkeringsplasser v/ 
Gamslett, Pålbakken og 
Skogsvei 

UL Trollvasstind Ikke planlagt 

22. Oppgradere tursti – 
Feveien 

Svensby utviklingslag Ikke planlagt 

23. Småbåthavn v/Gamslett Svensby utviklingslag Ikke planlagt 
24. 
Turvei/trafikksikkerhetstiltak 
Svensby - Storsteinnes 

Svensby utviklingslag Ikke planlagt 

Nærmiljøanlegg tatt inn i 
2016 og senere 

  

Prestelvparken sør Lyngen Hagelag Spillemidler 2017-påbegynt 
Prestelvparken nord Lyngen kommune Påbegynt 2017 

 
På langt nær alle foreslåtte nærmiljøanlegg/tiltak er realisert i forrige planperiode. 
Det skyldes for en del at bare inntil 1-2 nærmiljøanlegg har fått spillemidler hvert år, men og at 
planene ikke er fulgt opp av anleggseier. Anlegg som retter seg bare mot målgruppa under 6 år har 
heller ikke rett til finansiering via spillemidler, men kan i noen tilfeller finansieres med midler til 
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friluftstiltak og aktivitet. For barnehager vil det kunne være en vei å gå for å utvide aktivitetstilbudet 
ute.   
Det finnes nok ballbinger i Lyngen kommune. Nye nærmiljøtiltak bør tilstrebe større bredde i 
aktivitetstilbudet både i sommer og vinterhalvåret. Lavterskeltilbud som gir møteplasser for ulike 
brukergrupper er ønskelig. Nærmiljøanlegg eldre enn 10 år kan få spillemidler til rehabilitering. 
 
Nærmiljøanlegg som er lagt til skoler og større idrettsanlegg kan en regne med gir større 
folkehelsegevinst da de vil brukes daglig og ivaretar Kommuneplanens intensjoner om satsing på 
skole og barnehager.  
 
Vedlikehold og drift av nærmiljøanlegg skal sikre at anleggene kan nyttes til formålet på helsemessig 
forsvarlig måte.  Det stiller krav til at eierne prioriterer vedlikehold og har internkontrollsystemer som 
ivaretar eieransvaret. Å få dette til personellmessig og økonomisk kan være en utfordring.  Anleggene 
er så viktige for brukerne at dette må prioriteres. 
 
Oversikt over alle nærmiljøanlegg registrert i anleggsregisteret fins i vedlegg 8.1 
 

 
2.3 Kulturhus 
 

 2.3.1 Måloppnåelser for temaet i kommunedelplan 2012-15. Status, 
  utviklingstrender og utfordringer framover.  (se også pkt 2.0)     

Prioriteringslisteliste over kulturhus samt gjennomføringsgrad pr 31.12.16 
 

  Anlegg Utbygger 
Nytt anl./ 
rehab. Status 

1. Bygdetun grendehus – 
rehabilitering 

Lenangsøyra il Rehab. Under 
planlegging 

2. Sør-Lenangen grendehus – 
rehab. 

Sør-Lenangen 
bygdelag 

Rehab. Ikke planlagt 

3. Tindevangen – rehab. UL Trollvasstind Rehab. Ikke planlagt 
4.Lenangen skole, kulturbyggdel Lyngen kommune Ny Under bygging 
5.Furustua ( ikke med i 
prioriteringslista 2012-15) 

 Rehab. 2013 Ferdig 

 
Liste over alle lokale kulturhus og idrettshus i anleggsregisteret fins i vedlegg 8.1.  
Rottenvik grendehus, Fastdalen grendehus og Rødekorshuset i Kvalvik er ikke registrert i 
anleggsregisteret. 
Furustua har gjennomført noe rehabilitering i 2013.  Lyngen-Karnes Il har gjennomført rehabilitering 
av idrettshuset i 2016-17. 
 
Mange av kulturhusene og idrettshusene er eldre enn 20 år og er bygd etter datidens krav til bl.a. 
utforming, helse- og miljøkrav og krav til energibruk.  Det må være et overordna mål å starte 
rehabilitering med noen av disse til en standard som tilfredsstiller krav til miljø, universell utforming, 
energibruk og krav til kjøkkenstandard. 
 
Kommunen er bra dekket med samfunnshus i og med at alle større bygder har et slikt lokale, med 
unntak av kommunesenteret. Et flerbrukshus med f.eks. scene og kinosal og som kan ta imot 
forestillinger, utstillinger, salgsmesser og mindre konserter mm. vil kunne dekke behovet. Som ledd i 
sentrumsplanene avsettes det arealer til et slik bygg. 

240



19 

 
I tillegg til samfunnshus brukes også de kommunale skolelokalene og Menighetshuset på Lyngseidet 
til møtelokale.  

 
 
 
2.4 Fysisk aktivitet 

 
Helsedirektoratets anbefalinger om fysisk aktivitet  
Barn og unge: 

- Minimum 60 minutter fysisk aktivitet hver dag. Aktiviteten bør være variert og intensiteten 
både moderat og hard. 

Voksne og eldre: 
- Voksne og eldre bør være fysisk aktive i minst 150 minutter med moderat intensitet per uke 

eller minst 75 minutter med høy intensitet per uke.  
- Eldre med nedsatt mobilitet og personer som er ustø, anbefales i tillegg å gjøre 

balanseøvelser og styrketrening tre eller flere dager i uken for å styrke balansen og redusere 
risikoen for fall. 

-  

           2.4.1     Aktivitet i hverdagen 
    2.4.1.1 Måloppnåelser for temaet i kommunedelplan 2012-15.  

Status, utviklingstrender og utfordringer framover. (se også pkt  
2.0) 
 

Aktivitet i hverdagen omfatter all uorganisert fysisk aktivitet kommunens innbygger har som 
fremmer folkehelse.                                                                                                                                                                                                        
Folkehelseoversikten i Lyngen viser at vi, sammenlignet med landsbasis, har økt andel av lidelser hvor 
en av årsakene kan være inaktivitet. I flg. Ung-data er 82 % av målgruppa fysisk aktive mot 87 % på 
landsbasis (2016).     
 
Kommunedelplanen 2012-15 listet opp mange områder det måtte satses på.  

«Hvordan kan vi arbeide for å fremme fysisk aktivitet i befolkningen? 
 ” Helse i alt vi gjør” skal gjennomsyre arbeidet i alle etater.(gjennomføres delvis) 
 Arbeide individrettet, samfunnsrettet og politisk. (gjennomføres) 
 Kunnskapsheving om hovedårsaker til sykdomsutvikling.   (Sunne alternativer på arenaer som 

skole, arbeidsplass og i nærmiljøet).(gjennomføres delvis) 
 Enkel tilgang til fysisk aktivitet i sine nærmiljø gjennom tilrettelagte turstier, idrettsarenaer 

og treningsmuligheter innendørs.  (gjennomføres delvis)                                                           
 Frisklivsarbeidet må styrkes. Frisklivssentralen må bli en viktig arena for forebyggende tiltak 

på flere områder. Tiltakene her skal medvirke sosial utjevning. (gjennomføres)                                                           
 Foreldreveiledning må styrkes. (gjennomføres)                                                           
 Tiltak og samarbeid må settes inn både i hjem, skole- og i lokalmiljø og skolehelsetjenesten 

må være en del av dette. (gjennomføres)                                                           
 Utearealene i skoler og barnehager må utvikles spesielt med henblikk på å styrke fysisk helse 

og bedre motoriske ferdigheter hos barna. (gjennomføres delvis)                                                           
 Det må og spesielt legges til rette for fysisk aktivitet for de yngste, de eldste og de som ikke 

mestrer idrettslig aktivitet. Disse gruppene er mer enn andre avhengig av nærhet til 
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idrettsanlegg, svømmehaller, turstier, gang- og sykkelveger og tilgang til lavterskelaktiviteter. 
(gjennomføres delvis)                                                           

 Universell utforming og tilrettelegging for alle må få større fokus i all planlegging og 
utforming av anlegg i kommune og lokalsamfunn. (gjennomføres delvis)                                                           

 Kommunen må styrke samarbeidet med frivillig sektor. (gjennomføres delvis)                                                           
 Utjevne sosial ulikhet gjennom gratis bruk for lag foreninger og enkeltpersoner på 

ettermiddagstid av bla; Lyngenhallen, gymsaler i skolene, svømmebassengene                    
Arbeide for å få etablert frivillighetssentral. (gjennomføres)                                                           

 Arbeide for å etablere en gjenbruks, eller byttesentral for bla. frilufts- og sportsutstyr. 
(gjennomføres delvis)                                                           

 Naturen er en arena som er gratis og det bør legges til rette for at flere kan ha glede av å 
bruke naturen som arena for trening og rekreasjon. (gjennomføres delvis)                                                           

 Kommunen har lagt til rette for postkassetrimmen FYSAK, og mange benytter seg av denne. 
(gjennomføres)                                                           

 Flere av løypene er tilrettelagt og flere planlegges tilrettelagt for alle. (gjennomføres delvis)                                                           
 Det bør utarbeides en strategi som går ut på å gi alle kommende generasjoner av eldre 

mulighet til å oppleve en aktiv aldring. (Kan bli bedre)   
 
 
           2.4.2     Organisert aktivitet (idrett mv) 

    2.4.2.1 Måloppnåelser for temaet i kommunedelplan 2012-15.  
Status, utviklingstrender og utfordringer framover. (se også pkt  
2.0) 

 
 Oversikt over ulike aktiviteter som foregår i kommunen. Dette er tilbud som alle i kommunen kan 
benytte seg av.  
 
Ytre Lyngen 

Tiltak Status 
Lyngen ispark Skøytebane på Lenangsøyra. Skal flyttes til skolen i Sør-

Lenangen 
Naturklatrejungel En klatrejungel er under etablering ved skolen i Sør-Lenangen.  
Lysløype på Jægervatnet Det blir tråkket skispor så lenge det er snøforhold til det.  

 
Skikarusell   Skirenn i lysløypa på Jægervatnet.   
Svømming Åpen svømmehall i Sør-Lenangen. Se kommunens hjemmeside 

for åpningstider. 
Aerobic/styrketrening En dag i uka. Åpent for alle.  
Svensby gym Treningsrom på Svensby. 

 
Lyngseidet  

Tiltak Status 
Alpinbakke  Er åpen tirdager, torsdager og lørdager så lenge det er 

snøforhold til det. 
Lysløype på Lyngseidet  Det blir tråkket skispor så lenge det er snøforhold til det.  

 
Onsdagsrenn Skirenn i lysløypa. For alle.  
Seniortrim/stoltrim  Tirsdager på Lyngstunet.  
Gruppetrening  Målgruppe alle. Lavterskel styrketrening. Mandager på 

Eidebakken. 
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Oldboystrening  Fotballtrening. Onsdager og søndager i Lyngenhallen eller 
Geitnes/Polleidet. 

Oldgirlstrening Fotballtrening for damer. Foregår i perioder. 
Frisklivstrening Lavterskel gruppetrening med Frisklivssentralen. Styrke- og 

intervalltrening. Mandager og torsdager. 
Seniordans Seniordans en dag i uka. 
Kløvertur Gåtur en ettermiddag i uka sammen med Lyngen 

Sanitetsforening. 
Polartrim Treningssenter på Lyngseidet. 
Skyting Organisert skyting på skytebane. 
Ridning Tidvis tilbyr noen av gårdene ridetimer 
Zumba I perioder er det tilbud om Zumba i gymsalen på Eidebakken 

skole. 
 
Furuflaten 

Tiltak Status 
Naturklatrejungel  Det er en klatrejungel på Furuflaten.  
Styrketrening  Sirkeltrening mandager og onsdager i gymsalen på Furuflaten. 

Foregår på høsten og vinteren. 
Gruppetrening  Lavterskel styrketrening. Tirsdager i gymsalen på Furuflaten.  
Lysløype på Furuflaten Det blir tråkket skispor så lenge det er snøforhold til det.  

 
Torsdagsrenn Skirenn i lysløypa.  
Kløvertur Gåtur en ettermiddag i uka sammen med Lyngsdalen 

Sanitetsforening. 
Zumba  I perioder er det tilbud om Zumba på Furuflaten.  

 
I tillegg gjennomfører idrettslagene trening og kamper for aldersbestemte klasser og for voksne 
innafor de idretter de gir tilbud i.  Alle idrettslagene engasjerer derfor et betydelig antall unge og 
voksne i fysisk aktivitet. 

 
 

2.5 Friluftsliv 
2.5.2.1 Måloppnåelser for temaet i kommunedelplan 2012-15.  

Status, utviklingstrender og utfordringer framover. (se også 
pkt  2.0) 

 
Lyngen kommune har mange friluftslivsutøvere og kommunen kan sies å ha en bred ”turkultur”. Det 
dreier seg blant annet om turer i skog og mark, jakt og fiske, båtliv, skigåing, samt en økende 
interesse for toppturer, både sommer og vinter. Den senere tid har også sykling i fjellet blitt 
populært. 
 
I de fleste bygdene er det godt besøkte åpne hytter. Hyttene ligger i rimelig gangavstand fra 
parkering slik at de er tilgjengelige for en stor brukergruppe..  
 
Både Trim-kassene og hyttebøkene viser at det er flere tusen besøk i året. Men mange registrerer 
ikke turene. Det viktig med tilrettelegging av friluftsområder for de som har fysiske utfordringer. 
Universelt utforma tilgjengelige turområder/fiskeplasser vil være i.h.t. politiske prioriteringer. Ti på 
hjul er et tilbud til de som vil ut på tur enten med rullestol, barnevogn eller rullator. Dette er et 
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samarbeid mellom flere kommuner og Ishavskysten Friluftsråd.  Mulighetene for friluftsliv er viktig 
for folkehelsa i forhold til flere faktorer, fysisk og psykisk helse, sosiale forbindelser og rekreasjon.   
 
Friluftsmulighetene i Lyngen frister stadig flere og turismen, både til havfiske og toppturer. 
Parkeringsplasser og toalett mulighetene må bedres. Lyngen kommune har kartlagt og verdsatt 
friluftsområder for best mulig å ivareta ressursene naturen har, og samtidig ivareta de forskjellige 
aktørene, f.eks beitenæringen og reiseliv. 
 
Lyngen kommune har etablert en utstyrstyrssentral der man kan låne friluftsutstyr som pulk, 
fiskestenger, kajakk, soveposer, kart og kompass osv. Utlånet administreres av Lyngen Folkebibliotek 
og Lenangen Skole. 
I samarbeid med Ishavskysten Friluftsråd planlegges det nå en turkartpakke for Lyngen som skal 
deles ut til alle husstander i kommunen.                                                                  

Statlig sikrede friluftsområder 
Lyngen kommune har to statlig sikrede friluftsområder. Dette er områder som kommunen har sikret 
for allmennhetens bruk. Ved revisjon av arealdelen av kommuneplanen prøver en å ta hensyn til 
ulike brukerinteresser. I tillegg til de allerede statlig sikrede friluftsområdene er store arealer avsatt i 
arealplanen som Landbruks-, natur- og friluftsområder, samt reindrift (LNF-R områder). LNF-R 
områdene sikrer allmenningen for Lyngens befolkning i tillegg til at den ivaretar naturbasert næring. 
Landskapsverneområdet for Lyngsalpan er også en form for statlig sikring av friluftsområder. I tillegg 
til landskapsverneområdet har kommunen 3 vernede naturområder.  
 
Den nordligste delen av landskapsvernområdet. Her fins kulturminner som er flere tusen år. 

         .  
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Områdenavn Type sikring Formål 
Sandvika (statlig 
sikret friluftsområde) 

Område som er båndlagt eller 
skal båndlegges og sikres for 
friluftsformål  
(PBL § 30-4 1. ledd nr.4) 

Sandvika er et mye besøkt badested. 
Kommunen har tilrettelagt området 
med universelt utformet toalett og 
platting, bord og benker. 
 
Forvaltningsplan foreligger 

Stormyra 
naturreservat 

Reservat (naturvernloven) 
Forskrift om fredning for 
Stormyra (Jægervatn) 
naturreservat, Lyngen 
kommune, Troms. 

Bevare myrområde med ulike typer 
hekkende fugl. 

Sørlenangsbotn Reservat (naturvernloven) 
FOR 1995-12-08 nr 1015: 
Forskrift om fredning av 
Sørlenangsbotn 
naturreservat, Lyngen 
kommune, Troms. 

Bevare et fjæreområde med et av de 
mest urørte strandeng områdene i 
Troms. Strandmyr og ekstremrike myrer 
med mange interessante arter. 
Kvartærgeologiske avsetninger av høy 
alder. Viktig område for våtmarksfugl 
under vår- og høsttrekket. Hekke og 
oppvekstområde for flere arter. 
Internasjonal botanisk- og nasjonal 
ornitologisk verdi. 

Karnes Reservat (naturvernloven) 
FOR 2004-06-04 nr 846: 
Forskrift om Verneplan for 
kystregionen i Troms fylke, 
vedlegg 5, Karnes 
naturreservat, Lyngen 
kommune, Troms. 

Formålet med fredningen er å bevare et 
område med ulike livsmiljø for planter 
og dyr. Området har en rikt utformet 
strandengvegetasjon et vakkert 
myrlandskap med stor variasjon i 
myrtyper, sammen med rik løvskog. 
Holmene har stor betydning som 
hekkeområde for sjøfugl i indre 
fjordstrøk i Troms, mens 
fjæreområdene er en viktig 
trekklokalitet for våtmarksfugl. 

Årøyholmen (statlig 
sikret friluftsområde) 

Ervervsområde, i samarbeid 
med Lyngen og Kåfjord 
kommuner. FOR 2004-06-04 
nr 845: Forskrift om 
Verneplan for kystregionen i 
Troms fylke, vedlegg 4, Årøya 
landskapsvernområde med 
dyrelivsfredning, Lyngen 
kommune, Troms. 

Sikre befolkninga rundt Lyngenfjorden 
muligheten til offentlig bruk av den 
tidligere forsvarseiendommen 
Årøyholmen. Årøyholmen er og et 
landskapsvernområde med 
dyrelivsfredning. 
 
Har forvaltningsplan. 

Lyngsalpan - 
Ittugáissáid 

Landskapsverneområde 
(naturvernloven) FOR 2004-02 
20 nr. 348: Forskrift om vern 
av Lyngsalpan 
landskapsverneområde/ 
Ittugáissáid Suodjemeahcci, 
Balsfjord, Lyngen, Storfjord og 
Tromsø kommuner, Troms.  

Ta vare på et av Norges mest 
karakteristiske fjellområder som 
inkluderer isbreer, morener, daler og 
geologiske forekomster med det 
biologiske mangfoldet, de kulturminner, 
og den kulturpåvirkning som preger 
landskapet. Allmennheten skal ha 
anledning til naturopplevelse gjennom 
utøving av tradisjonelt og enkelt 
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Friluftsliv – infrastruktur og anlegg 
Oversikt over merkede stier: 
Russelv – Lyngstua 
Jægervatn parkering – Jægervassbotn (LHR-stien) 
Svensby – Trollhytta – Trollvatnet 
Bensnes – Trollvantnet – Trollhytta 
Lyngseidet – Skihytta 
Ørnebanen – Sieiddihytta – Sieiddicohkka  
Stelen – Solhovdammen 
Furuflaten – Universelt utformet sti 
Jægervasshytta – fra bommen 

I tillegg til disse stiene fins det en rekke stier som ikke er fysisk merket.  
 
 

Andre populære friluftsområder med noe tilrettelegging: 
Pollen 
Ørnebanen 
Stelen 
Åsgropa 
Solhovdammen 
Kalveparken 
Kuneset 
Tyttebærvika 
Skavika 
Fyret ved Lenangsøyra 
Arnenga 
Lyngstuva 

 
Åpne hytter: Eiere: 
Vaggashytta – i Vakkasdalen i Nord-
Lenangen 

UL Vaggas 

Trollhytta – selger kaffe m.m. i 
påsken og i helgene mars/april 

UL Trollvasstind 

Vàrduhytta – selger kaffe m.m. i 
påsken og i helgene mars/april. 
Arrangerer årlig Vàrdudilten 

Rottenvik bygdelag 

friluftsliv med liten grad av teknisk 
tilrettelegging. Ivaretakelse av 
naturgrunnlaget innenfor 
landskapsverneområdet er viktig for 
samisk kultur og næringsutnyttelse. 
Området skal kunne brukes til reindrift.  

Opptrukkede skiløyper (utenom lysløyper): 
Aslakgàrdi – Elvejordsvatnet – Vàrdu ( Skinnelv-Koppangen bygdelag) 
Parkering i Rottenvik – Vàrduhytta (Rottenvik bygdelag i regi av L/K) 
Furuflaten – Dalbotn (Furuflaten IL) 
Furuflaten – Rullebu (Åpen hytte i Storfjord kommune, Furuflaten IL) 
Svensby – Trollhytta (UL Trollvasstind) 
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Rørneshytta Lyngseidet og omegn hytteforening 
Skihytta – arrangerer årlig 
”skihyttedagen” med salg av 
rømmegrøt m.m. 

Lyngseidet og omegn hytteforening 

Sjollihytta Kvalvikdalen hytteforening 
Sieidihytta Ørnes velforening 
Fastdalshytta Skinnelv – Koppangen bygdelag 

 
 
 
 

Offentlige snøscooterløyper: 
Båtnes – Straumen – Runtingvatnet 
Båtnes Sør-Lenangen 
Vassdalen 
Hamnes over Stakkemyra 
Svensby – Jægervassbotn, med sidegrein til 
Trollvatnet 
Storsteinnes til løype vest for Trollvatnet 
Nord-Lenangen – Vakkas 
Lyngseidet – Rottenvikvatnet 

 
 
Populære topper sommer og vinter: 
 

Gjeterhytter: 
Russelvdalen (reindrift) 
Kvalvikfjellet (småfenæringa) 
Fiskebuer: 
Jevvas (Kåfjord fiskarlag) 
Turlagshytter: 
Jægervatnet – Troms turlag 
Grillhytter: 
Årøyholmen 
Bensnes 
Nordlenangen – ved snøscooterløypa 
Innereidet – trelavvu med info om Lyngsalpan 
Verdens ende, Lyngseidet 
Gaiaenka, Lyngseidet 
Gapahuker: 
Russelv 
Nordlenangsbotn 
Arnenga 
Aspvatnet 
Sør- Lenangen ved lysløypa 
Eidebakken – ved slalombakken 
Stelen i Øvergården 
Skeivågen v/Russelv 
Storgropa i Furuflaten 
Heinelva 
Bærelvvatnet 
Storåsen v/Svensby 
Tindevangen i fjæra med fiskeplass 
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Utfordringer knyttet til friluftsliv 
For store deler av befolkningen i Lyngen er nærhet til naturen og et aktiv friluftsliv en viktig del av 
hverdagen. Den uberørte naturen lokker også stadig flere turister, både fra nærliggende områder 
som Tromsø og utland.  
 
Den økende interessen for blant annet toppturer fører til at innbyggerne og turistene i større grad 
utforsker nye områder. Dette fører igjen til behov for organisering av parkering og merking av 
parkeringsplasser og løyper. Dette særlig i forbindelse med startpunkt for tur. Her er et stort behov 
for å få på plass flere toalettfasiliteter og søppelhandtering. 
 
Merking av løyper fører til økt bruk av aktuelle områder. Det er derfor viktig å være oppmerksom på 
slitasjen på stier og terreng. Det vil kunne dukke opp behov for opprusting av eksisterende sti-nett og 
våte partier kan ha behov for forsterkninger slik at en unngår at stiene ”forplanter” seg i våte 
områder.  
 
Våren 2013 lanserte Lyngen kommune ”Lyngen Fjelltrim”. Dette innebar et toppturtilbud til 
befolkningen, med merkede stier og kartpakke. Fjelltrim er ikke med i videre planer pga. hensyn til 
drikkevannskilder og beitenæringen. I 2017 ble det lagd en ny brosjyre over «lavterskel tilbud» til 
befolkningen, med turkonkurranser for store og små.  
 
 
2.6 Kulturminner 
             

2.6.1  Status, utviklingstrender og utfordringer framover. (se også pkt.  2.0) 
   
 

Kulturminner og kulturmiljøer er alle spor etter menneskelig virksomhet. Kulturminnene viser 
oss utviklingen som danner grunnlaget for dagens samfunn. De er uerstattelige verdier fordi de ikke 
kan erstattes om de fjernes. Begrepet omfatter også steder det knytter seg historiske hendelser, tro 
eller tradisjon til. Også naturelementer med kulturhistorisk verdi er kulturminner, eller kan inngå som 
del av et kulturminne.  Immateriell kulturarv kan være lokale tradisjoner, sagn og historier, 
stedsnavn, musikk og håndverkstradisjoner mv. som er knytta til kulturminner. Materielle 
kulturminner kan være tufter, bygninger, bruer, boplasser, fangststeder mv. Planen berører bare de 
materielle i denne fasen. Som kommune har vi et ansvar for å forvalte disse verdiene på en best 
mulig måte. Men det er eierne av kulturminner som har ansvaret for kulturminnene på sin eiendom.  
Det krever at vi har en god oversikt over hvilke kulturminner som fins. 

 
Arbeidet med kulturminner har vært knytta til stillingen som kulturkonsulent. Uten en plan for 
arbeidet har derfor innsatsen innafor området måtte bli tilfeldig og gjerne prosjektpreget. 
 
Fredning og vern 
Eldre kulturminner er de som er fra tiden før 1537.  Alle disse er automatisk fredete i.h.t. 
Kulturminneloven. Fredning betyr at inngrep utenom ordinær vedlikehold må godkjennes av 
fredningsmyndighetene. 
 
Nyere tids kulturminner er de som er yngre enn fra 1537. Noen av disse kulturminnene er fredet ved 
enkeltvedtak av Riksantikvaren etter kulturminneloven. 
Alle samiske kulturminner som er eldre enn 100 år er automatisk fredet.  Sametinget har det 
overordnende forvaltningsansvar for dem. 
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Kommunen kan fatte vedtak om vern av kulturminner gjennom hensynsoner i kommuneplanens 
arealdel eller ved særlig bestemmelser etter hjemmel i Plan og bygningsloven. Slike vedtak gjelder til 
de eventuelt endres av kommunestyret. 
Kommunen kan etter vedtak i kommunestyret registrere liste over kulturminner den anser som 
særlig verneverdige i Askeladden, men det er i seg sjøl formelt ikke et vernevedtak. 
Listeføringen krever at kulturminnene er verdivurdert i forkant, både kunnskapsverdi, 
opplevelsesverdi og bruksverdi. 
 
 2.6.2     Materielle kulturminner i Lyngen kommune 
 
Lyngen kommune har ingen egen, fullstendig oversikt over alle registrerte kulturminner. De 
registrerte kulturminnene fins i databasen Askeladden hos Riksantikvaren og registreringen av 
bygninger i SEFRAK. I SEFRAK skal i prinsippet alle bygninger eldre enn før 1900 være registrert.  
Sametinget har foretatt en registrering av alle bygninger eldre enn 100 år og som kan defineres som 
samiske bygninger i Lyngen kommune. Dette arbeidet med registrering i SEFRAK-portalen blir fullført 
først etter politisk behandling av kommunedelplanen første gang.  Det vil være naturlig å knytte en 
liste over samiske bygninger i SEFRAK til kommunedelplanen når en slik liste kan lages. Askeladden 
og SEFRAK er passordbeskyttet. Publikum kan finne tilgjengelige opplysninger om kulturminner i 
kommunen ved å søke i portalen «Kulturminnesøk». 
Vedlegg 8.2 viser hvor kulturminner som er registrert i Askeladden i Lyngen kommune fins. Totalt er 
det registrert over 600 kulturminner i Lyngen kommune. 
 
 

Eldre kulturminner: 
Det fins kulturminner, boplasser og lausfunn fra Lyngstua, Indre Gamvik, Jægervatnområdet, 
Eidebakken og Pollen som indikerer at det har bodd folk i områdene for mer enn 6000 år siden iflg. 
Lyngen bygdebok bind 1. Fra yngre steinalder (6000-2000 år siden) er det gjort funn fra over 40 
boplasser i Lyngenregionen. Bygdeboka nevner disse områdene som sannsynlige boplasser: Indre og 
Ytre Gamnvik, Koppangen, Drabeng, Årøybukt, Elvejord, Kviteberg, Lyngseidet, Jensvoll, Karnes, 
Elvebakken, Ørnes, Forhamna, tilsammen 139 boplasser.  Skreivågen, Nord-Lenangen, 
Jægervatn(nord og sør), Selnes, Svensby, Bensnes, Storsteinnes er registrerte boplasser på 
Ullsfjordsiden av Lyngen kommune. 
 
Også fra jernalderen og middelalderen er det mange funn av boplasser og lausfunn. I følge Lyngen 
bygdebok defineres mange som samiske boplasser og noen som norrøne boplasser. 
Andre kulturminner fra denne perioden er fangstanlegg for villrein med ledegjerder og bogastilla 
samt fangstgroper. 
Hellegroper for å framstille olje av spekk fra kval og sel fins mellom Eidstranda og Lyngstua. 
Samiske offerplasser blir i Lyngen bygdebok plassert i Koppangen, på holmen Bonken, sørfor 
Kvalvikdalen og Sieide-Cohkka. 
Det fins også noen gravhauger, f.eks. på Drabeng og på Jensvoll. 
I tillegg til de nevnte finner vi flere andre typer kulturminner fra denne tiden. 
 
Nyere kulturminner:  
 
Mens perioden fram til 1537 har etterlatt seg kulturminner fra et liv preget av samling, jakt, fiske og 
fangst og med samisk religionsutøvelse, så finner vi blant nyere kulturminner mer av hustufter.  Her 
opptrer også husdyrhold og tamreindrift som næringsgrunnlag i tillegg til fiske, samling, jakt og 
fangst. Dyrking av jord i stedet for høsting ute i naturen ble etter hvert vanlig. Korn og potetdyrking 
blir i en periode på 1800 tallet ganske omfattende. Det foregår en spesialisering til kverndrift, 
smedvirksomhet, båtbygging og husbygging utover i perioden. Kirker og kirkegårder tas i bruk. 
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Finnerydninger blir vanlig langs Lyngenfjorden på 17-1800tallet.  Kvenske innvandrere fra 1700-tallet 
brakte med seg andre tradisjoner og byggeskikker. Handel og kommunikasjonsnettverk utvikles og 
tettsteder oppstår og flyttes over til andre steder i takt med befolkningsøkning og endring i 
næringsutvikling og kommunikasjonsbehov. Energiforsyning og tilrettelegging for stadig mer 
effektive kommunikasjonsmåter blir nødvendige ettersom folketallet øker. Offentlige bygg blir 
nødvendig del av samfunnsutviklinga.  

Det fins en rekke krigsminner fra 2.verdeskrig i Lyngen kommune. De vesentligste er fra 
oppbyggingen av Lyngenlinja på slutten av krigen. Lyngenlinja strekker seg fra Russelv til 
finskegrensen Storfjord kommune.  Kulturkontoret har kartlegginger med kartskisser over hvor en del 
av anleggene i Rottenvik, Seljevik og Lattervik lå. I tillegg fins rester i Russelv og på Ørnes. Noen 
steder, f.eks. i Kvalvikdalen fins rester etter gammer oppført av lokalbefolkningen i forkant av 
tvangsflyttinga høsten 1944. 
 
Det er likevel et begrenset antall kulturminner som fins eller er kjente i dag fra årene mellom 1537 og 
1900. Bare en liten del av dem kan en anta er registrert som kulturminner i Askeladden eller 
Kulturminnesøk. Det er derfor viktig å registrere disse før de blir ødelagte eller skjules av vegetasjon. 

Mangfoldet i nyere kulturminner fra 1900 og til nå er ganske stort.                                                              
Å gjøre kartlegge og gi en verdivurdering av nyere kulturminner for å avklare hva som bør listeføres 
for eventuell vern, er et langvarig og omfattende arbeid. 
Samiske kulturminner som er eldre enn 100 år er automatisk fredete.  Utover dem er følgende fredet 
ved vedtak eller listeføring: 
 

Fredet ved vedtak; Handelsanlegg Giævergården  
                    Handelsanlegg Bakeri 
                    Lyngen prestegård 

(Ulike fredningstyper) Gårdstun Mellomgård i Pollen                                                                           
Listeført kirke:      Lyngen kirke 

            Automatisk fredet: Kirkegården rundt kirka og Prestelvparken 
                 Den eldste delen av Eidebakken kirkegård 

Gjennom ulike prosjekter har Lyngen kommune innhenta opplysninger om en del kulturminner 
utover krigsminnene som har blitt ansett som verdifulle. Det må undersøkes nærmere om noen av 
dem er registrert i Askeladden. Det vil kreve en god del arbeid å avklare tilstand, eierforhold, og 
historie til noen av dem. 
 Rørnesnaustet, gårds-/ bruksnr.87/1 
              Bolig og – uthus på Karnes 
 Naust på Jægervatnet 
              Industrimuseet på Furuflaten 
              Sjøsamegården på Furuflaten 
              Våningshus på Lenangsøyra 
              Postveien Lyngseidet –Kjosen (Kobbenes) 
 Kirkeveien Stigen (eventuelt også kirkeveien fra Kvalvik) 
 Kaldfaret bru Rottenvik 
 Vegstolpe i Pollen 
 Gammel bru over Jægervasselva 

Solhov – har vært vurdert som fredningsobjekt 
Rossgården- Lyngseidet 
 

I møte med lag og foreninger har disse kulturminnene blitt trukket fram som minner som bør 
vurderes å få registrert om de ikke alt er det og vurdert listeført: 

Gamslett bygdetun                                      En av eldste bedriftene på Furuflaten 
Gammelskolen i Sør-Lenangen   Lysverkdammen og Skihytta   
Zapfehytta ved Jægervatnet                Fastdalen skole 
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Steinnaustet på Lenangsøyra   Is-anlegget i Strupen 
Telegrafstasjonen (Stasjobnsbakken)               Leirskolen ved Jægervatnet 
Gammelt hus på Bensnes                Jægervasshytta-TT 
Hus på Bakkeby                                                        Forsamlingshuset i Sør-Lenangen 
Slippen-Lyngseidet                                                   Fiskerihavna på Lenangsøra 
Kvenske kulturminne                Noe knytta til rekefisket  

                  
     

     
  

Utviklingstrender og utfordringer framover 
Ved nydyrking og ved reguleringsplanarbeid avklares det om fins kulturminner som er fredet i 
berørte område. Siden det er registrert mange samiske kulturminner i kommunen, kan det oppleves 
som om kulturminner er en bremsekloss i utnyttingen av knappe arealer. For mange vil derfor vern 
kunne oppleves som noe negativt og som skaper begrensninger og økonomiske forpliktelser.  Her er 
det viktig at forvaltningsmyndighetene av fredete kulturminner og kommunen inntar en konstruktiv 
og løsningsorientert holdning til utfordringene og ser etter muligheter framfor bare begrensningene. 
 
Men det er og en økende tendens til at kulturminner ses på som en ressurs som må forvaltes 
forsvarlig. Ikke minst fører satsing på reiseliv at turister etterspør lokalhistorie, kulturminner og 
lokale attraksjoner. 
 
I arbeidet med å skape tilhørighet og identitet, noe som er et mål i skolen i Lyngen kommune, så vil 
lokalhistorie og kulturminner kunne brukes mer enn i dag. Det forutsetter at kulturminnene er kjente 
og deres historier kjente samtidig som de må være tilgjengelige. 
 
En del av kulturminnene har eksistert i flere tusen år, mens andre er nyere. Felles for både de 
registrerte og uregistrerte er at de kan bli ødelagt over tid. Klimaendringer, strukturendring i 
landbruket og byggevirksomhet kan påskynde disse prosessene. En av de store truslene er at de 
skjules av vegetasjon pga. gjengroing med trær og busker fra havnivå opp til 500 m o.h. Til 
kulturminner fra siste generasjoner knytter det seg ofte muntlige historier til. For hver generasjon 
som går bort risikerer vi å tape verdifull historie dersom de ikke skrives ned. 
 
Det kreves kompetanse og vilje til å prioritere god forvaltning av kulturminner, både det å registrere 
dem, verdsette dem og skjøtte dem som en anser som verdifulle. Kompetanse må bygges opp over 
tid både i befolkningen og i kommuneadministrasjonen og blant politikere.  Holdning og vilje til å 
satse økonomisk og personellmessig på kulturminnearbeidet er avhengig hvor stort ønsket er fra 
befolkningen og om administrasjon og politikere ser verdien i dette arbeidet. For en kommune som 
ikke har satset veldig mye på dette arbeidet tidligere, må en velge å satse over tid og sørge for jevnlig 
informasjon.  Rent praktisk så betyr det at noen må ha i oppgave å gjennomføre kommunedelplanen.  
   
Da kulturminnene fins over hele kommunen, må historielag og grendelag engasjeres i arbeidet med 
registrering og det å skjøtte kulturminner. Det har både en økonomisk side og en organisatorisk side 
som begge må ivaretas. 
 
For kunnskapsformidling til barnehager, skoler og næringsliv må en nytte eksisterende 
nettverk og i dialog med dem stegvis utvide omfanget av bruk av utvalgte kulturminner i det 
holdningsskapende, identitetsskapende- og kunnskapsformidlende arbeidet. 
 
Da alle kulturminner i kommunen ligger på privat grunn, er alle avhengige av et nært samarbeid med 
eierne. Både registrering av kulturminner og eventuelle vernetiltak må skje i samråd med eierne. 
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Bruk av kulturminner, inkludert det å skjøtte dem eller knytte dem til kommersiell bruk, krever at en 
har klare avtaler med eierne. Ferdsel til å fra kulturminner i utmark er regulert av friluftsloven. 
 
Kulturminnedelen i Kommunedelplanen beskriver kort situasjonen. Den videre oppfølging av 
arbeidet vil knyttes til handlingsplandelen. 
 
  
 

3 Virkemidler   
 
Virkemidler for gjennomføring av kommunedelplanen varierer fra del-emne til del-emne, men noe er 
også felles for alle. 
 

Informasjon og veiledning 
Informasjonsarbeidet skal rettes mot dette: 

Gjøre kjent hvilke tilskottsordninger som fins, både til investeringer og til drift innafor 
de ulike delemnene og hva som kreves for å kunne søke samt kunngjøre 
søknadsfrister. 
Offentliggjøre hvor og når aktivitetstilbud er og hvor leke- og idrettsanlegg og tur- og       
fritidsområder fins. 
Informere om kommunedelplanens emner innad i kommuneorganisasjonen og utad 
til befolkningen, politikere og næringsliv. 
Informasjon til brukere av naturen om særlig hensyn som må tas ved ferdsel i 
nedslagsfelt for drikkevannskilder, i beiteområder for småfe og rein (båndtvang, ikke 
uroe dyra på våren og forsommeren) og i rasutsatte områder. Informasjonen må gis 
på norsk, engelsk, tysk. Den må settes opp på informasjonstavler ved inngangen til 
områder og ved innfallsportene til kommunen. Alle gode informasjonskanaler må 
vurderes brukt. 
 

Lyngen kommune skal bistå lag og foreninger og privatpersoner med råd og veiledning i forhold til: 
 Planlegging og dimensjonering av anlegg for idrett, fysisk aktivitet, lek, lokale 

kulturhus, friluftsliv og kulturminnetiltak 
 Søkeprosessen for offentlige tilskuddsordninger 
 Rapportering for offentlige tilskudd 

 
Ishavskysten friluftsråd er Lyngen kommunes interkommunale samarbeidspart for friluftsliv, og har 
et særskilt veiledningsansvar på dette området.  
 
Informasjonsarbeidet skal rettes mot og i samarbeid med lag og foreninger, organisasjoner, 
privatpersoner og andre som har behov eller står ansvarlige for tilbudene.   
 
Kommunens hjemmeside og facebooksider må organiseres slik at den bidrar til folks kunnskap om 
tilbudene i kommunen. Ishavskysten friluftsråd er Lyngen kommunes samarbeidspart for friluftsliv, 
og har et særskilt informasjonsansvar på dette området. Det er viktig å koble de kommunale 
tiltakene og tilretteleggingen med Ishavskystens informasjonsarbeid.  
 

Sikring og tilrettelegging 
Lyngen kommune skal i sin planlegging sikre arealer og områder for friluftsliv, idrett, lek og lokale 
kulturhus og verne kulturminner ved å ta hensyn til disse behovene i kommuneplanens arealdel. 
Atkomst til områder skal også sikres. Arealplanen er juridisk bindende for arealbruken i kommunen. 
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En rekke lover kommer til anvendelse i denne sammenhengen, deriblant friluftsloven, 
naturmangfoldsloven, skogbruksloven, kulturminneloven og motorferdselloven. Disse omtaler bruk 
og vern av områder, og må tas hensyn til i all planlegging.  
 
 Kompetanse 
 
Lyngen kommune må sørge for at administrasjonen har kompetanse til å gjennomføre 
kommunedelplanen og kapasitet til å gjøre det.  En delstilling som idrettskonsulent bør utredes, ikke 
minst fordi kommunen etter hvert står som eier av store idrettsanlegg. 
Kompetanse blant befolkningen, og spesielt i lag og foreninger, i bruk av og innsikt i innholdet av 
kommunedelplanen vil på sikt kunne fremme intensjonen med planen. 
I det fortsatte arbeidet med kulturminnedelen er det behov for kompetanse i bruk av kulturminner i 
verdiskapning, finne gode måter å organisere skjøtsel av kulturminner og utvikle kompetanse i 
formidling av kulturminner.  God kompetanse i hvordan kommunens vernevedtak fungerer i praksis 
er også nødvendig. 
 

 Økonomiske virkemidler 
A) Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger 
Det gis et kommunalt grunntilskudd til lag og foreninger og et etter aktivitet. 
 
Lyngen idrettsråd gir innstilling på idrettens andel av tilskuddet i forkant av behandling i 
Levekårsutvalget.  
 
B) Tilskudd til anleggsutbygging 
Kommunen har gitt tilskudd samt lånegarantier til f.eks. tråkkemaskiner. I tillegg har kommunen i en 
del tilfeller forhåndsdekket forventa spillemidler eller også tatt hele utbygginga i kommunal regi. 
 
Kommunale tilskudd kan tildeles anlegg som er forhåndsgodkjent og prioritert i kommunedelplanen.  
 
C) Gratis treningstid i kommunale bygg  

Lyngen kommune gir gratis treningstid for lag og foreninger og andre sammenslutninger som ønsker 
å benytte kommunale bygg og anlegg på ettermiddags- og kveldstid. Tiltak rettet mot barn og unge 
skal gis prioritet. 

D) Lyngen kommune er medlem av «Tilskuddsportalen».  Det nyter også lag og foreninger godt av. 

E) Fylkeskommunale tilskudd eller tilskudd som forvaltes av Fylkeskommunen:  
Spillemidler til ordinære idrettsanlegg skjer iht. «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk    
aktivitet»                                                                                     
Spillemidler til  nærmiljøanlegg iht.«Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk  aktivitet»   
Tilskudd til bygging og vedlikehold av lokale kulturhus                                                                                   

       Turskiltprosjektet 
                      Fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet 
         Friluftslivsaktiviteter 
        Tilskudd til sikring av friluftsområder 
        Tilskudd festivaler 
 

       Forvaltes av DNT: Tilskudd til løypetiltak i fjellet mv  
 
F) Tilskudd som forvaltes av Riksantikvaren:                                                                                                               
Tilskott til bevaring av kulturminner:    Bygninger og anlegg etter 1537 
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                 Tekniske og industrielle kulturminne 
                  Verdiskaping 
G) Tilskudd forvaltet av Sametinget:   Samiske kulturminne og kulturmiljø 
 
H) Tilskudd forvaltet av Kulturminnefondet: Kulturminnefondet er opprettet for å gi tilskudd til 
verneverdige kulturminner og kulturmiljøer. 
 
I) Tilskudd forvaltet av kommunen: SMIL-midler i landbruket. «Eksempel på tiltak innen 
kulturlandskap kan være ivaretaking av biologisk mangfold, gammal kulturmark, kulturminner og 
kulturmiljøer (inkludert verneverdige bygninger). Videre kan aktuelle tiltak være tilrettelegging for 
mer laglig tilkomst og opplevinger i landskapet.) 
 
J) Tilskudd fra Fortidsminneforeningen: Til istandsetting og tradisjonshåndverk 
 
K) Tilskudd fra stiftelser og fond: Mulige tilskudd kan en finne i «Tilskuddsportalen».  
 
Tilskuddordninger kan endres over tid. Opplysninger om tilskudd finneren gjerne på hjemmesidene. 
 
Samarbeid med lag, foreninger og organisasjoner og eksterne myndigheter. 
 
Forutsetningen for hele kommunedelplanen bygger på et godt fungerende samarbeid både innad i 
kommunen og med nevnte parter. Gjensidig tillit og kjente kontaktpersoner er viktig. Oppdaterte 
telefonnumre, navn på kontaktpersoner, postadresser og e-postadresser er en forutsetning for 
samarbeid. Lyngen kommune og lag og foreninger må ha faste rutiner for slike oppdateringer.  
Samarbeidets innhold vil stort sett være innafor det som er beskrevet i kapittel 3. 
 
Kulturprisen som er et stimuleringstiltak deles ut hvert annet år iht. kommunal regelverk. 
 

 
4  Mål og strategier, kriterier for vurdering av behov og prioriteringer innafor 
delemnene 
 

Mål for folkehelse er tatt inn i pkt. 2.1.  Kommuneplanens samfunnsdel påpeker at strategien bør 
være tiltak som treffer bredt i aldersgrupper og/eller i hele befolkningen. Tiltak som omfatter alle barn 
og unge bør prioriteres. 
 
Idrettsanlegg:  
Selv om tendensen er at flere driver fysisk aktivitet som uorganisert aktivitet i naturen, har 
idrettsanleggene en svært stor betydning, ikke minst for barn og unge. 
 
Mål: Alle grupper i befolkningen må ha muligheter til å nå idrettsanlegg i overkommelig avstand fra 
heimen.  

 Kravene i v-0732 til spillemiddelfinansierte anlegg må etterleves. 
 Bevare kvaliteten på eksisterende anlegg ved rehabilitering og satsing på systematisk 

internkontroll og vedlikehold. 
 Nye anlegg bør mest mulig legges i tilknytning til eksisterende anlegg. 
 Anlegg som øker bredden i aktivitetsmuligheter sommer og vinter prioriteres. 
 Nærmiljøanlegg bør ligge i tilknytning til skole og barnehage og i sentrumsområder 

for lavterskeltilbud.  Skolene og barnehagene bør utarbeide planer for sine 

255

http://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Tilskot/Tilskot-til-tekniske-og-industrielle-kulturminne
http://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Tilskot/Tilskot-til-samiske-kulturminne-og-kulturmiljoe


34 

uteområder og områder de nytter som ledd i å nå deres særlige mål.  Nye ballbinger 
nedprioriteres. 

 Anleggene finansieres med egenkapital, dugnader og spillemidler, lån og kommunale 
tilskudd og andre tilskudd. 

 Forsvarlig drift av anlegget i framtiden selv ved reduksjon i folketallet, må kunne 
dokumenteres. 

 Lag og foreninger skal motta kommunale tilskudd til drift av idrettsanlegg etter 
anleggsstørrelse og tilbud til barn og unge. 

 Idrettsrådet skal gi uttalelse til prioritering av midler til idrettslig formål. 
 Prioriteringer bygger på behov i lag og foreninger. 
 Behovet for arealer tas inn i kommuneplanen. 

 
Kulturhus:  
 
Mål:  I alle bygdelag bør det være lokaler for kulturell aktivitet som er universell utformet  og for alle 
aldersgrupper. I kommunesentret må det være et kulturbygg for hele kommunen.  

 Bevare kvaliteten på eksisterende kulturhus og klubbhus ved rehabilitering og satsing 
på systematisk internkontroll og vedlikehold. 

 Avsette arealer i sentrumsplanen og starte planlegging av kulturbygg. 
 Kommunen gir tilskott til bygging og årlig drift av kulturhus etter aktivitetsnivå. 
 Forsvarlig drift av anlegget i framtiden selv ved reduksjon i folketallet, må kunne 

dokumenteres.  
 Ved fare for nedlegging av kulturhus pga. nedgang i medlemskap og 

alderssammensetning må laget søke samarbeid med kommunen og andre lag og 
foreninger. 

  
Fysisk aktivitet: 
Mål: Holde samme nivå på aktiviteter som fungerer godt mht. omfang og trivsel innafor fysisk 

aktivitet.  Stimulere til økt fysisk aktivitet for de som har for lite iht. nasjonale mål ved 
lavterskeltilbud og aktiviteter som favner bredere eller er mer tilpasset behovene. 

 Prioritere anlegg som gir stor helsegevinst for mange.  
 Flere kilometer med gang –og sykkelstier planlegges og bygges i samarbeid med 

overordna myndigheter. 
 Tilrettelegge for trygge aktiviteter på is med gode kontrolltiltak og varsling. 
 Muligheter for flere aktiviteter ute i skole og barnehage ved god planlegging av 

uteaktivitetsområder. 
 Gratis utlån av sports og friluftsutstyr utvides. 
 Økonomisk stimuleringsmidler til tråkking av skiløyper utvides.  
 Kartlegge behov for lavterskeltilbud og målrette tiltak mot de som har lavt fysisk 

aktivitetsnivå. Det kan innebære å stimulere til bygging av turløyer som er universell 
utformet. 

 Fortsatt gratis utleie til lag og foreninger av kommunale anlegg. 
 Tjenlige åpningstider for svømmehallene. Barn og unge fra familier med dårlig 

økonomi skal også ha mulighet til å delta.  
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 Fortsette med kommunale driftstilskudd til lag og foreninger. 
 Prøve å styre bruk av sykkel i sårbar utmark med tilretteleggingstiltak. 
 Prøve å hindre brukerkonflikter mellom næring, lokalbefolkning og turister ved 

informasjonsarbeid på flere språk. 
 
 

Friluftsliv 
Fysisk aktivitet i form av tradisjonelt friluftsliv er den aktiviteten som treffer flest mennesker. 
Mål: Kommunen skal i samarbeid med grunneiere, bygdeutvalg, beitenæringen og myndigheter 
legge til rette for allsidig friluftsliv samtidig som hensynet til folkehelsen og miljøet sikres. 
 

 «Friluftskartleggingen» er et grunnlagsdokument for arbeidet. 
 Det må tas hensyn til beitenæringene når det tilrettelegges for friluftsliv. 
 Det skal ikke stimuleres til økt bruk for turisme i hensynssoner for 

drikkevannskilder. 
 For å sikre produksjonstap på beite og sikre rent drikkevann skal det settes opp 

informasjonstavler med opplysninger om å unngå forurensing av drikkevann, unngå 
å forstyrre beitedyr, spesielt tidlig i beitesesongen, lukking av grinder, bruke stier og 
skogsveier, bruke parkeringsplasser og toaletter i tilknytning til dem.  Denne 
informasjonen gis på flere språk.  Disse informasjonene må også spres på digitale 
nettverk, hos turistnæringen og ved innfartsveiene til kommunen. 

 Tilrettelegging for friluftstiltak med parkering og toaletter skjer iht. prosjektplanen 
for slike tiltak.  Planen er under utarbeidelse. 

 Turkart for Lyngen kommune med veiledninger lages. 
 Kommunen skal ikke merke eller beskrive løyper som fører inn i rasfarlig områder. 
 Lavterskelområder og der mange brukere kan nås skal prioriteres ved stier og 

løyper og andre friluftstiltak. 
 Friluftstiltak som også angår kulturminner bør vies ekstra oppmerksomhet, ikke 

minst dersom det kan skape verdiøkning ved bruken. 
 Lag og foreninger som stimulerer til økt allsidig friluftsliv bør prioriteres ved 

tildeling av anleggs og driftstilskudd. 
 Behovet for informasjon til innbyggerne om bredden og områdene for friluftsliv må 

ivaretas samtidig som en gir opplysninger om spesielle hensyn som må tas. 
Kulturminner: 
Mål: Kommunen skal i planperioden få oversikt over alle registrerte kulturminner og komme i gang 
med systematisk registrering av kulturminner fra 1537 som ledd i å verdsette og listeføre de mest 
verdifulle. Vernetiltak vurderes i forkant av areal- og reguleringsplaner. 
Tiltak for skjøtsel settes i gang i samarbeid med grunneiere og bygdeutvalg. 
 

 Det må avsettes personell og økonomi til kulturminnearbeidet. 
 Opplæring i verdisetting av kulturminner må skje i 2018. 
 Flere må få opplæring i registrering av kulturminner.  Samarbeid med historielaget 

avtalefestes om nødvendig. 
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 Registreringen foretas fra nord til sør innafor bygdeutvalgsområdene og i 
samarbeid med dem.  Men også eierne kan oppfordres til å få sine kulturminner 
registrert i Askeladden 

 Verdisettingen gjøres både innafor grendeutvalgsgrensene og til slutt blant alle 
kommunens kulturminner for endelig listeføring. 

 Kulturminner som kommunen øsker fredningsvedtak om som hensynssoner, krever 
et grundig forarbeid iht. Planloven. 

 Oppfordrer historielaget til å framskaffe opplysninger om kulturminnene og 
historier knytta til dem.  Til dette arbeidet kan kanskje også ungdomsskoleelever 
nyttes i samråd med skolene. 

 Verdifulle kulturminner for samfunnet må sikres og ha skjøtsel i samarbeid med 
eierne, kommune og bygdeutvalg slik at de kan nyttes til verdiøkning for grunneier, 
institusjoner og næringsliv. 

 I den årlige rulleringen av handlingsplanen må en sikre framgang i planarbeidet og 
at nyerverva kunnskap føres videre til besluttende organer i kommunen. 

 

6 Handlingsplan for «Kommunedelplanen for idrettsanlegg, fysisk aktivitet 
og friluftsliv, kulturhus og kulturminner»  

                                              
                                                                                                  
6.1 Handlingsprogram for nærmiljøanlegg 
 
 
 
 
 

 
Prestelvparken skal bli nærmiljøanlegg 

Prioriteringer for nærmiljøanlegg 2017-2024    

Prioritet Anlegg Utbygger Status 

Antatt kostnad i 
tusen kroner 
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Prioriteringene skal fungere slik at ved rullering tar en med så mange anlegg som en har 
idrettsfunksjonell godkjenning for i den rekkefølge prioriteringa viser.  

 
 

6.2 Handlingsprogram for ordinære idrettsanlegg 
 
Prioriteringer for ordinære idrettsanlegg 2017-2024  

Prioritet Anlegg Utbygger Ny / rehabilitering 

Antatt 
kostnad i 
tusen kroner 

1 
Svømmehallen Lyngen kommune Søkt spillemidler 2017 

17000 

2 
Lenangshallen Lyngen kommune Søkt spillemidler 2017 

18500 

3 
Rehab.sportsdekke 
Lyngenhallen 

Lyngen kommune Søkt spillemidler 2017 
220 

4 
Rehabilitering av 
Lyngenhallen Fase 1 

Lyngen kommune Søkt spillemidler 2017 
2500 

5 Tidtakerbu /garasje Jægervatn il Ny 250 
6 Lysløype Jægervatn Jægervatn il Rehablitering 200 

7 
Lysløype 
Lenangsstraumen 

Lyngstuva sk Ny 
1200 

8 
Turkartmappe Lyngen Ishavskysten  Ny 

570 

9 

Lager friidrettsutstyr 
Lenangen skole mv 

Lyngen kommune Ny 

200 
10 Idrettshus Jægervatn il Rehabilitering 500 
11 Klubbhus Lyngstuva Lyngstuva  sk Rehabilitering 800 
12 Tennisbane  Jægervatn il Rehabilitering 250 

1 
Prestelvparken nord Lyngen 

kommune 
Søkt om spillemidler 
2017 640  

2 
Fiske og tursti Lyngen jeger og 

fisk 
Planlegges 300-800 kr pr m 

turvei  

3 
Rasteplass med 
toalett og gapahuk 

Lyngen jeger og 
fisk 

Planlegges Stipulert 150 
tusen  

4 
Skateparken Lyngen 

kommune 
Gjenoppbygging 

10  

5 
Ballbinge Lyngsdalen Furuflaten il Rehabilitering 

   
6 Balløkke Jægervatn Jægervatn il Rehabilitering 250  

7 
Ballbinge Kavringen 
barnehage 

Lyngen 
kommune 

Rehabilitering 
100  

             8 
 Ballbinge Eidebakken  Lyngen 

kommune 
 Ny 

                      600  
Kostnadene bygger for en del på opplysninger fra idrettslagene   
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13 
Leirduebane Lyngen jeger og 

fisk 
Ny 

  

14 
Lyngsalpan crossbane Lyngsalpan 

scooterforening 
Ny 

3500 

15 
Crossbane for 
motorsykler mv 

Lyngen jeger og 
fisk 

Ny 
  

16 
Klubbhus Lyngen 
alpinklubb 

Lyngen alpinklubb Tilbygg 
600 

17 
Skilting ved turstier og 
innfartsveier 

Lyngen kommune Ny 
200 

          
Kostnadene er for en del oppgitt av idrettslagene.   

Prioriteringene skal fungere slik at ved årlig rullering tar en med så mange anlegg som en har 
idrettsfunksjonell godkjenning for i den rekkefølge prioriteringa viser.  
 

 
6.3 Handlingsprogram for kulturhus 

 
Prioriteringer for kulturhus 2017-2024    

Prioritet Anlegg Utbygger Nytt / rehabilitering Status 
Kostnad i 
tusen kr 

1 Bygdetun Lenangsøyra il Rehabilitering Tak 230 
2 Bygdetun Lenangsøyra il Rehabilitering Golv 250 
3 Bygdetun Lenangsøyra il Rehabilitering Kjeller 200 

4 
Lyngseidet 
kulturhus 

Lyngen kommune Ny 
  ? 

Prioriteringene skal fungere slik at ved årlig rullering tar en med så mange anlegg som en har 
idrettsfunksjonell godkjenning for i den rekkefølge prioriteringa viser.  
 
 

6.4 Handlingsprogram for nærmiljø - og ordinære idrettsanlegg, 
 uprioritert liste 2018-2029 

 
Uprioritert liste over idrettsanlegg, 2018-2029   
Prioritet Anlegg Utbygger Nytt / rehabilitering Status 

1 
Geitnes 
nærmiljøanlegg 

Karnes-Lyngen il Ny, nærmiljø 
Planlegges 

2 
Lekeplass øvre Jensvoll Øvre Jensvoll vel Ny, nærmiljø 

Planlagt 

3 
Nærmiljøanlegg 
Eidebakken skole 

Lyngen skole Ny, nærmiljø Planlegges 

4 

Nærmiljøanlegg 
Lyngsdalen 
oppvekstsenter 

Lyngen skole Ny, nærmiljø Planlegges 
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5 
Nærmiljøanlegg 
Lenangen skole 

Lyngen skole Ny, nærmiljø Planlegges 

6 
Gymsalen Oksvik Lyngen 

kommune 
Rehabilitering ordinær 
idrettsanlegg   

7 
Universell utformete 
turløyper 

  Ny, nærmiljø/ordinær 
anlegg Planlegges 

8 
Skøytebane Lenangen 
skole 

  Ny, ordinær 
idrettsanlegg 

Planlegges 

9 Rydding av turstier   Rehaiblitering Planlegges 

10 
Styrketreningsrom 
Furuflaten 

  Ny, ordinær anlegg Planlegges 

11 

Universell utformete 
fiskeplasser 

  Ny, 
nærmiljø/friluftstiltak 

Planlegges 
 

 
 

 6.5 Handlingsprogram for fysisk aktivitet og friluftsliv 
                              

                          
                   Skigåing gir naturopplevelser og fysisk aktivitet for små og store. Foto L.G. 
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Prioriteringer for fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2024(kostnad i 1000 kr)

Tiltak Beskrivelse Igangsatt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lyngen turtrim/spreke lyngenungeroppfølging 2017 50 50 50 50 50 50 50 50

Parkeringsplasser
Eget prosjekt. 
Nyanlegg (Kostnad og prioritering iht prosjektet)

Toaletter ved parkering
Eget prosjekt. 
Nyanlegg (Kostnad og prioritering iht prosjektet)

Gang og sykkelstier nyanlegg (kostnader  etter prioritet lengde og sted)
Gang og sykkelstier vedlikehold 100 100
Universell utformete 
turløyper nyanlegg (kostnad pr meter  300-800 kr)
Rastepunkter ved stier nye 10 10 10 10 10 10 10 10
Utstyr for islegging av 
baner ny 10
Gratis utlån av 
friluftsutstyr 10 10 10 10 10 10 10
Økt tilskudd til 
løypetrakking 2018 40 40 40 40 40 40 40

Oppslagstavler og 
merking av turstier

Ved  merka stier  
og innfallsport 
til  kommunen

2018 50 30 30 30

Digital informasjon 30 30 30 30 30 30 30
Drift av svømmehaller til fysisk aktivitet
Drift av idrettshaller til fysisk aktivitet
Selvlukkende 
utmarksporter Ved alle merka stier 10 10 10 10 10 10 10 10

Dette er tiltak som videreføres med endra kostnader eller nye tiltak. Tiltak som er i gang tas derfor ikke med her.
Informasjon om tidligere igangsatte tiltak finnes i forrige utgave av kommunedelplanen.
Drift av svømmehaller og idrettshaller har egne budsjetter og tas med for å vise at de er viktige  arenaer for fysisk aktivitet. 
Kostnadssummene gir en pekepinne på  hvilket nivå en kan påregne kostnader i .  

 
6.5 Handlingsprogram for Kulturminner. 

Handlingsprogram for kulturminner 2017-2024

1 Beskrivelse av tiltak Innsatsområde Tid Deltakere
kostnad i 
tusen kr

2
0,2  stilling til 
kulturminnearbeid forvaltning 2018-2024 Kommunestyret 100 pr år

3 Kompetanseheving
Opplæring i kulturminner og 
forvaltning av dem 2017-2024

administrasjon, politikere, 
lokalbefolkning 8 pr år

4

Informasjon om kulturminner 
og kult+B7:F17urminnearbeid

Målgruppe: politikere, 
bygdeutvalg, historielag, 
lokalbefolkning 2017-2024 kommuneadm/kulturkontor 3 pr år

5
Ferdigstille 
kommunedelplanen Forvaltning des.17

Prosjektgruppe,kommune-
styret

6
Intensjonsavtale mellom 
Historielag og  kommunen Kulturminneregistrering høst 2017

Kulturadm/nevnte lag
5 pr år

7

Starte arbeidet med å avklare 
registrering av kultuminner 
omtalt i planen Kulturminneregistrering

høst 2017-
vår 18

Prosjektleder, historielaget

8

Innhente dokumentasjoner om 
kulturminner som 
kanregistreres Kulturminneregistrering

høst 2017-
vår 19

Historielaget, grendeutvalg  
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9 Opplæring i verdisetting Kompetanseutviding vår 2018
Kulturkonsulent. Historielag, 
Fylkeskommunen 3

10

Registrere kulturminner som 
er klar for det

Forvaltning vår 2018 Kulturkonsulent i samarbeid 
med . Historielag, 
Fylkeskommunen

11

Verdisette registrerte 
kulturminner

Forvaltning vår 2018 Kulturkonsulent i samarbeid 
med . Historielag, 
Fylkeskommunen

12
Lag forslag til midlertidig 
listeføring Forvaltning

vår/somme
r 2018-2024 Kulturadministrasjon

13 Opplæring i kulturmineregistreringKompetanseutvidning vår 2018 Kulturkonsulent, Historielaget 1

14

Forberede og starte opp 
kulturminneregistrering  i  
Nord-Lenangen grendelags 
område

Kulturminneregistrering mai-juli 
2018

Kulturkonsulent, Historielaget, 
grendeutvalget

2

15

Forberede og starte opp 
kulturminneregistrering  i  Sør-
Lenangen grendelags område

Kulturminneregistrering Aug-okt 
2018

Kulturkonsulent, Historielaget, 
grendeutvalget

2

16

Verdisette registrerte 
kulturminner

Forvaltning høst 2018 Kulturkonsulent i samarbeid 
med . Historielag, 
Fylkeskommunen

17
Lag forslag til midlertidig 
listeføring

Forvaltning høst 2018 Kulturadministrasjon

18
Opplæring i skjøtsel av 
kulturminner

Forvaltning Vinter /vår 
2019

Grendeutvalg, historielag, 
kulturkonsulent

3

19
Skjøtsel av ett kulturminne i 
grendeutvalgsområdene

Forvaltning Vårr 2019 Grendeutvalg, historielag, 
kulturkonsulent

20

Informasjon om skjøtsel av 
kulturminner

Forvaltning vår 2019 Eiere av kulturminner som er 
verdifulle, administrasjon, 
politikere

21

Rullering av handlingsplanen. 
Rulleringa skal si hvilke 
grendelagsområder som skal 
ha registrering av kulturminner 
og oppfølging av det.

Forvaltning og politisk 
vedtak

nov.18 Kulturkonsulent, politikere

22

Oversikt over SEFRAK i 
kommunen. Liste blir vedlegg 
til kommunedelplanen

Forvaltning høst 2019 Kulturkonsulent

23
Kulturminner i skole og 
barnehage

Opplæring og forvaltning høst 2019 Styrere og 
rektorer,kulturkonsulent

24

Forberede og starte opp 
kulturminneregistrering  i  
Lenangsøyra-Jægervatn 
grendelags område

Kulturminneregistrering mai-juli 
2019

Kulturkonsulent, Historielaget, 
grendeutvalget

2

25

Forberede og starte opp 
kulturminneregistrering  i  
Svensby grendelags område

Kulturminneregistrering Aug-okt 
2019

Kulturkonsulent, Historielaget, 
grendeutvalget

2

26

Verdisette registrerte 
kulturminner

Forvaltning høst 2019 Kulturkonsulent i samarbeid 
med . Historielag, 
Fylkeskommunen

27
Lag forslag til midlertidig 
listeføring

Forvaltning høst 2019 Kulturadministrasjon

28

Rullering av handlingsplanen. 
Rulleringa skal si hvilke 
grendelagsområder som skal 
ha registrering av kulturminner 
og oppfølging av det.

Forvaltning og politisk 
vedtak

nov.19 Kulturkonsulent, politikere
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29
Opplæring i skjøtsel av 
kulturminner

Forvaltning Vinter /vår 
2020

Grendeutvalg, historielag, 
kulturkonsulent

3

30
Skjøtsel av ett kulturminne i 
grendeutvalgsområdene

Forvaltning Vår 2020 Grendeutvalg, historielag, 
kulturkonsulent

31
Kulturminner i verdiskapning Forvaltning vinter 2020 Grunneiere, næringsliv, 

kulturkons
2

32
Formidling av kulturminner Forvaltning opplæringsorg vinter 2020 Skole, historielag, kulturkontor 5

33

Forberede og starte opp 
kulturminneregistrering  i  
LYNGSEIDET grendelags 
område

Kulturminneregistrering mai-juli 
2020

Kulturkonsulent, Historielaget, 
grendeutvalget

2

34

Forberede og starte opp 
kulturminneregistrering  i  
kOPPANGENgrendelags 
område

Kulturminneregistrering Aug-okt 
2020

Kulturkonsulent, Historielaget, 
grendeutvalget

2

35

Verdisette registrerte 
kulturminner

Forvaltning høst 2020 Kulturkonsulent i samarbeid 
med . Historielag, 
Fylkeskommunen

36
Lag forslag til midlertidig 
listeføring

Forvaltning høst 2020 Kulturadministrasjon

37

Rullering av handlingsplanen. 
Rulleringa skal si hvilke 
grendelagsområder som skal 
ha registrering av kulturminner 
og oppfølging av det.

Forvaltning og politisk 
vedtak

høst 2020 Kulturkonsulent, politikere

38
Forslag til listføring Forvaltning og politisk 

behandling
nov.20 Kulturkons, politisk utvalg, 

kommunestyret

39

Informasjon om vern av 
kulturminner iht. Planloven

Forvaltning og politisk 
behandling

høst 2020 Eiere av kulturminner som er 
verdifulle, administrasjon, 
politikere

Handlingsplanen rullers slik at de gjenværende grendene også får registrert sine kulturminner.
Strategidelen  legges til grunn for videre rulleringer.  

 
 
6.1 Årlig rullering av handlingsprogrammene 
 

Handlingsprogrammene skal rulleres årlig i november.  Rulleringen skal sikre at prioriterte tiltak 
kommer med.  Ved rullering av handlingsprogrammene for idrettsanlegg og kulturhus for søknad om 
spillemidler skal alle søknader som har idrettsfunksjonell godkjenning, prioriteres i handlingsplanen. 
 
Handlingsprogrammet for kulturminner skal sikre at målene for emnet i kommunedelplanen nås. 
Hele kommunen skal i perioden ha fått registrert og verdisatt kulturminner. 
 
I tillegg skal en ved rulleringa sikre at punkt 3 og punkt 5 blir ivaretatt. 
 

 
 

7. Definisjoner 

Idrett: Med idrett forstås fysisk aktivitet i form av organisert trening, eller konkurranse i den 
organiserte idretten. 
 
Fysisk aktivitet: Med fysisk aktivitet forstås egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, 
herunder friluftsliv og aktiviteter preget av lek.  
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Friluftsliv: Miljøverndepartementet definerer friluftsliv som opphold og fysisk aktivitet i friluft, i 
fritiden, med sikte på miljøforandring og naturopplevelser 
 
Idrettsanlegg: I spillemiddelfordelingen opererer departementet med følgende klassifisering av 
idrettsanlegg: 
 
Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsaklig 
beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Anleggene eller områdene skal være fritt 
allment tilgjengelig for egenorganisert fysisk aktivitet, primært for barn og ungdom, men også for 
lokalbefolkningen for øvrig. 
  
Ordinære anlegg er de tilskuddsberettigede anlegg som fremgår av publikasjonen V-0732 – om 
tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. De ordinære tilskuddsberettigede anleggstypene er i 
hovedsak nært knyttet til konkurranse- og treningsvirksomhet for den organiserte idretten.  
 
Kulturhus er lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Foreksempel 
kulturhus, flerbrukslokaler, eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum 
eller andre kulturverntiltak, scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst. 
 
Automatisk fredet kulturminne 
Et automatisk fredet kulturminne er et kulturminne som er fredet direkte etter lov, uten særskilt 
vedtak. Disse kulturminnene er automatisk fredet: 
•faste kulturminner fra før 1537 
•samiske faste kulturminner eldre enn 100 år 
•stående byggverk med erklært opprinnelse fra perioden 1537 – 1649 
Fast kulturminne 
Betegnelsen brukes om jord- eller stedfaste kulturminner. Funn av gjenstander inngår som deler av 
et fast kulturminne så lenge de befinner seg i jorda eller under vann. 
Fredet kulturminne 
Et fredet kulturminne er et kulturminne som myndighetene tillegger så stor verdi at det må bevares 
for ettertiden. Et fredet kulturminne er automatisk fredet eller vedtaksfredet. 
En fredning er den strengeste form for vern. Fredning innebærer at inngrep/endringer må 
godkjennes av myndighetene. Lovene som benyttes i dag ved fredning av kulturminner, er 
kulturminneloven og svalbardmiljøloven 
Kulturmiljø 
Et kulturmiljø er et område der kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. 
Også naturelementer med kulturhistorisk verdi kan inngå i et kulturmiljø. 
Kulturmiljøer kan for eksempel være et byområde, ei setergrend, et fiskevær eller et industriområde 
med fabrikker og boliger. 
Kulturminne 
Kulturminner er alle spor etter menneskers liv og virke i vårt fysiske miljø. Begrepet omfatter også 
steder det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Også naturelementer med 
kulturhistorisk verdi er kulturminner, eller kan inngå som del av et kulturminne. Kulturminner kan for 
eksempel være bygninger, hager, gravhauger, helleristninger, båter eller veifar. Disse kan være fra 
tidligere tider eller fra vår egen tid. Det skilles mellom løse og faste kulturminner 
SEFRAK-bygning 
Betegnelsen brukes om bygninger som ble registrert i regi av SEFRAK (Sekretariatet for registrering av 
faste kulturminner) i årene 1975-1995. Registreringene omfatter i prinsippet alle bygninger bygget 
før 1900, men enkelte områder ble grensen satt noe lenger fram i tid, for eksempel i Finnmark alle 
bygninger før 1945. Det eneste kriteriet for registrering var antatt alder på bygningen. 
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Sikring 
Sikring innebærer alle tiltak for å beskytte kulturminner og kulturmiljøer mot skade og tap. Sikring 
kan blant annet dekke istandsetting, vedlikehold og skjøtsel, dokumentasjon og juridiske tiltak. 
Sikring kan også skje ved arkeologisk utgravning for å ta vare på kulturminnets kunnskapsverdi. 
Skjøtsel 
Med skjøtsel menes regelmessige vedlikeholdstiltak, for eksempel vegetasjonspleie, for å ivareta et 
kulturminne og/eller et kulturmiljø. Vedlikehold av eventuelle skilt, stier og ramper inngår også i 
skjøtselsbegrepet. 
Verdiskaping 
Verdiskaping i en bred sammenheng betegner hvordan kulturarven kan aktiviseres som ressurs i 
arbeidet med å skape både økonomiske, sosiale, kulturelle og miljømessige verdier. 
Vernet kulturminne 
Et vernet kulturminne er et kulturminne som er vernet ved lov eller andre virkemidler. De viktigste 
lovene er kulturminneloven, plan- og bygningsloven, kirkeloven, svalbardmiljøloven og 
naturmangfoldloven. 
Andre virkemidler for vern er statlige verneplaner, kirkerundskrivet, avtaler, listeføring, 
tilskuddsordninger med mer. 
Verneverdig kulturminne 
Et verneverdig eller bevaringsverdig kulturminne er et kulturminne som har gjennomgått en 
kulturminnefaglig vurdering og er identifisert som verneverdig. Betegnelsene verneverdig og 
bevaringsverdig betyr det samme og brukes om hverandre. De mest verneverdige kulturminnene er 
av nasjonal verdi. Det er først og fremst disse som fredes etter kulturminneloven. 
Kulturminner kan også ha regional eller lokal verdi. Normalt vil det være kommunene som sikrer vern 
av slike kulturminner ved hjelp av plan- og bygningsloven. 
En annen måte å markere at et kulturminne er verneverdig på, er listeføring. 
 
 8. Vedlegg 

Vedlegg:   8.1  Liste over idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og lokale kulturhus  
 8.2   Liste og kart over registrerte kulturminner i Askeladden  

       8.3   Friluftskartleggingen 
        8.4   Liste over høringsinstanser 
     

9. Kilder 
 

Lyngen bygdebok Bind 1 og 2.     Forfatter Helge Guttormsen 
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» Publikasjonskode V-
0732  fra Kulturdep. 
Håndbok for lokal registrering.  Riksantikvaren 
Forvaltning av automatisk freda samiske bygninger.  Sametinget 
Sametings melding om areal og miljø. 
Kommuneplanens samfunnsdel.  Lyngen kommune 
Folkehelse 2016.          Lyngen kommune 
 

10. Aktuelle nettsteder:  www.riksantikvaren.no 

http://kulturminnefondet.no/ 
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https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-
okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-
miljotiltak-i-jordbruket 
https://www.fortidsminneforeningen.no/kulturminner-for-alle 
www.anleggsregisteret.no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Vedlegg  8.1 

267

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket
https://www.fortidsminneforeningen.no/kulturminner-for-alle
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ANLEGG
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Navn Anleggsnr Byggeår Kategori Type Status Eier
Bygdetun grendehus 1938000101 1984- 85 og 88 Kulturbygg Lokalt kulturbygg Eksisterende Lenangsøyra il

Eidebakken skole ballbinge 1938001609 2017 Aktivitetsanlegg Ballbinge eksisterende Lyngen kommune

Eidebakken skole balløkke 1938003301 1984 Aktivitetsanlegg Balløkke Eksisterende Lyngen kommune

Eidebakken skole garderobeanlegg 1938001605 2011 Diverse anlegg Udefinert Eksisterende Lyngen kommune

Eidebakken skole gymnastikksal 1938001606 2012 Aktivitetssal Gymnastikksal Eksisterende Lyngen kommune

Eidebakken skole gymnastikksal 1938003302 1984 Aktivitetssal Gymnastikksal Eksisterende Lyngen kommune

Eidebakken skole svømmeanlegg 1938001601 2017 Bad og 
svømmeanlegg

Svømmebasseng Planlagt Lyngen kommune

Folkesti Jægervatnet 1938004702 2004 Friluftsliv Tursti Eksisterende Helselaget Vårvon

Furuflaten ballbinge 1938002703 2004 Aktivitetsanlegg Ballbinge Eksisterende Lyngen kommune

Furuflaten kunstgress 1938000202 2003,12- 13 Fotballanlegg Fotball kunstgressbane Eksisterende Lyngen kommune

Furuflaten lysløype 1938000301 1969- 70,87 Skianlegg Skiløype Eksisterende Furuflaten il

Furuflaten miljøpark 1938007601 2010 Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Eksisterende Furuflaten bygdeutvalg

Furuflaten småbåthavn 1938003401 1975 Friluftsliv Småbåthavn Eksisterende Furuflaten Småbåtforening

Furustua AL 1938000204 1990- 13 Kulturbygg Kulturbygg -  Andre lokaler Eksisterende Furuflaten il

Gamle kirkeveien Rottenvik 1938004302 1947 Friluftsliv Tursti Eksisterende Rottenvik bygdelag

Gamslett fritidspark 1938007902 Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Planlagt Svensby utviklingslag

Geitnes fotballbane, kunstgress 1938000701 1959- 2010 Fotballanlegg Fotball kunstgressbane Eksisterende Lyngen kommune

Geitnes idretts- og friluftspark - 
aktivitetsløype,delanlegg 
friidrett,bueskytebane,mm.

1938007402 2012- 14 Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Eksisterende Lyngen Karnes il

Geitnes idretts- og friluftspark - 
gapahuk

1938007403 LYNGEN Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Planlagt Lyngen Karnes il

Geitnes idretts- og friluftspark, ulike 
småanlegg

1938007401 2010- 12 Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Eksisterende Lyngen Karnes il

Gjerdvassbuhytta 1938004002 1971 Friluftsliv Dagsturhytter Revet Lyngseidet Hytteforening

Goalbarrihytta 1938004401 1988 Friluftsliv Dagsturhytter Eksisterende Koppangen- Skinnelv bygdelag

Jægervatn lysløype 1938000601 1988 Skianlegg Skiløype Eksisterende Jægervatn il

Jægervatn turområde 1938004701 1947 Friluftsliv Friluftsområde Urealisert

Jægervatnet nærmiljøanlegg 1938007301 2010 Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Eksisterende Jægervatn il

Karnes fotballanlegg idrettshus 1938000703 1967- 2015 Idrettshus Idrettshus Eksisterende Lygen  Karnes il 

Karnes fotballanlegg, grus 1938000702 1981- 89 Fotballanlegg Fotball grusbane Eksisterende Lygen  Karnes il 

Karnes turløype 1938003801 1947 Friluftsliv Friluftsområde Eksisterende Lyngen kommune

Knøttelia barnehage 
miniklatrejungel

1938008501 Aktivitetsanlegg Utendørs klatreanlegg Planlagt
Lyngen kommune

Kvalvikhytta 1938003701 1975 Friluftsliv Dagsturhytter Eksisterende Kvalvikdalen  Hytteforening
Lattervika turområde 1938004801 1947 Friluftsliv Friluftsliv ikke definert Urealisert

Lenangen skole - ballbinge 1938002503 2016 Aktivitetsanlegg Ballbinge Eksisterende Lyngen kommune
Lenangen skole - Flerbrukshall 1938002511 2017- 18 Flerbrukshall Flerbrukshall, liten Planlagt Lyngen kommune
Lenangen skole - gymsal 1938002501 ? Aktivitetssal Gymnastikksal Eksisterende Lyngen kommune
Lenangen skole - kulturbygg 1938002512 2017- 18 Kulturbygg Lokalt kulturbygg Planlagt Lyngen kommune
Lenangen skole - svømmehall 1938002502 1977 Bad og 

svømmeanlegg
Svømmebasseng Eksisterende Lyngen kommune

Lenangen skole juniorklatrejungel 1938002509 ? Aktivitetsanlegg Utendørs klatreanlegg Planlagt

Lenangen skole klatrejungel 1938002508 2016- 18 Aktivitetsanlegg Utendørs klatreanlegg Planlagt Lyngen kommune
Lenangen skole nærmiljøanlegg 1938002506 2003 Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Eksisterende Lyngen kommune
Lenangen skole seniorklatrejungel 1938002510 LYNGEN Aktivitetsanlegg Utendørs klatreanlegg Planlagt

Lenangen skole, delanlegg for 
friidrett

1938002505 2003 Friidrettsanlegg Delanlegg friidrett Eksisterende
Lyngen kommune

Lenangen skole, skileik 1938002504 1999 Aktivitetsanlegg Skileikanlegg Eksisterende Lyngen kommune
Lenangsøyra fotballanlegg 1938003201 1951- 95 Fotballanlegg Fotball grusbane Eksisterende Lenangsøyra il

Lenangsøyra fotballanlegg,lagerbygg 1938003202 1995 Idrettshus Lagerbygg(ikke spes Eksisterende
Lenangsøyra il

Lenangsøyra nærmiljøanlegg, 
ballbinge

1938003203 2004- 05 Aktivitetsanlegg Ballbinge Eksisterende
Lenangsøyra il

Lyngen skyteanlegg - garderobe og 
teori-/aktivitetsrom

1938002607 2016 Idrettshus Garderobebygg Planlagt
Lyngen skytterlag

Lyngen skyteanlegg Eidebakken 
skytterhus

1938002603 1977 Idrettshus Idrettshus Eksisterende
Lyngen skytterlag

Lyngen skyteanlegg innendørsbane, 
Eideba

1938002606 2002 Skyteanlegg Skytebane (inne) Eksisterende
Lyngen skytterlag

Lyngen skyteanlegg, 200m 1938002605 2001 Skyteanlegg Skytebane 200m Eksisterende Lyngen skytterlag
Lyngen skytteranlegg, 100m 
Eidebakken

1938002604 2001 Skyteanlegg Skytebane 100m Eksisterende
Lyngen skytterlag

Lyngenhallen 1938005401 1996- 97 Fotballanlegg Fotball Treningshall 
70x50

Eksisterende Lyngen kommune
Lyngenhallen 1938005402 1996 Friidrettsanlegg Delanlegg friidrett Eksisterende Lyngen kommune
Lyngenhallen klatrevegg 1938005403 tilskott 2017 Diverse anlegg Klatreanlegg (innendørs) Planlagt Lyngen kommune
Lyngsalpan gjeterbu Kvalvikfjellet 1938006202 2005 Friluftsliv Overnattingshytte Planlagt Lyngsalpan Gjeterbu
Lyngsdalen nærmiljøanlegg o-kart 1938006701 2006 Kart Orienteringskart Eksisterende Furuflaten bygdeutvalg
Lyngsdalen skole gymnastikksal 1938002701 1964 Aktivitetssal Gymnastikksal Eksisterende Lyngen kommune
Lyngsdalen Skole, nærmiljøanlegg 1938002702 1999 Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Urealisert

Lyngsdalen turløype 1938002301 1947 Friluftsliv Tursti Eksisterende Furuflaten il
Lyngsdalshytta 1938005501 1996 Friluftsliv Dagsturhytter Eksisterende Lyngsdalhytta  AL
Lyngseidet alpinanlegg 1938004101 1991- 96 Skianlegg Alpinanlegg Eksisterende Lyngseidet Alpinklubb
Lyngseidet lysløype 1938001801 1971- 2008 Skianlegg Skiløype Eksisterende Lyngen kommune
Lyngseidet lysløype lager 1938001802 1995 Idrettshus Lagerbygg(ikke spes Eksisterende Lyngen kommune
Lyngseidet nær-o-kart 1938008201 2008- 13 Kart Orienteringskart Eksisterende Troms orienteringskrets
Lyngseidet småbåthavn 1938004201 1988 Friluftsliv Småbåthavn Eksisterende Lyngseidet Båtforening
Lyngstuva kunstgressbane 1938002103 2015 Fotballanlegg Fotball kunstgressbane Eksisterende Lyngen kommune
Lyngstuva sp.kl. fotballanl. grusbane 1938002101 1980- 95 Fotballanlegg Fotball grusbane Eksisterende Lyngstuva SK
Lyngstuva sp.kl. klubbhus 1938002102 1982 Idrettshus Idrettshus Eksisterende Lyngstuva SK
Lyngstuva turområde 1938005101 1947 Friluftsliv Friluftsliv ikke definert Urealisert Lyngen kommune
Nord-Lenangen ballbinge 1938006601 2007 Aktivitetsanlegg Ballbinge Eksisterende UL Vaggas
Nord-lenangsbotn turområde 1938005301 1947 Friluftsliv Friluftsliv ikke definert Urealisert Lyngen kommune
Oksvik skole ballbinge 1938003004 2006 Aktivitetsanlegg Ballbinge Eksisterende Lyngen kommune
Oksvik skole balløkke 2 1938003003 1961 Aktivitetsanlegg Balløkke Eksisterende Lyngen kommune
Oksvik skole gymnastikksal 1938003001 1987 Aktivitetssal Gymnastikksal Eksisterende Lyngen kommune
Ørnes turløype 1938003601 1992 Friluftsliv Tursti Eksisterende Ørnes Vel
Ørneshytta 1938003602 1992 Friluftsliv Dagsturhytter Eksisterende Ørnes Vel
Polleidet fotballanlegg idrettshus 1938001103 1950- 80 Idrettshus Idrettshus Eksisterende Lyngen/Karnes il
Polleidet fotballanlegg, grusbane 1938001102 1975 Fotballanlegg Fotball grusbane Eksisterende Lyngen/Karnes il
Polleidet gressbane 1938001101 1950- 96 Fotballanlegg Fotball gressbane Eksisterende Lyngen/Karnes il
Polleidet idrettshus, innendørs 
skytebane 25m

1938001104 1981 Skyteanlegg Skytebane (inne) Ikke i drift
Lyngen/Karnes il

Polleidet lysløype 1938001501 1982 Skianlegg Skiløype Eksisterende Lyngen/Karnes il
Polleidet Rideanlegg 1938005701 1997 Hestesportanlegg Ridebane Eksisterende Solvik Gård
Pollen småbåthavn 1938003501 1984 Friluftsliv Småbåthavn Eksisterende Pollen Småbåtforening
Prestelvparken nærmiljøanlegg 1938005801 2003- 17 Friluftsliv Friluftsområde Eksisterende Lyngen Hagelag
Prestelvparken nord 1938005601 1996- 17 Friluftsliv Friluftsområde Eksisterende Lyngen kommune
Prestesommarsete ballbinge 1938007101 2009 Aktivitetsanlegg Ballbinge Eksisterende Lyngen kommune
Rendalen turområde 1938004901 1947 Friluftsliv Friluftsliv ikke definert Urealisert Lyngen kommune
Rødtoppen barnehage akebakke 1938005901 2004 Aktivitetsanlegg Akeanlegg Eksisterende Lyngen kommune
Rørneshytta 1938007701 2013 Friluftsliv Overnattingshytte Eksisterende Lyngseidet Hytteforening
Russedalen turområde 1938005001 1947 Friluftsliv Friluftsliv ikke definert Urealisert

Skihytta Lyngseidet 1938004001 1964 Friluftsliv Dagsturhytter Eksisterende Lyngseidet Hytteforening
Skihytta Lyngseidet tursti 1938004003 1964 Friluftsliv Tursti Eksisterende Lyngseidet Hytteforening
Sør-Lenangen barnehage 
Flerbruksområde

1938006001 2012 Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Planlagt Lyngen kommune

Sør-Lenangen lysløype 1938001701 1980- 91 Skianlegg Skiløype Eksisterende Sør-Lenangen Grendelag
Sør-lenangsbotn turområde 1938005201 1947 Friluftsliv Friluftsliv ikke definert Urealisert Lyngen kommune
Storskogen miniklatrejungel 1938008401 2013 Aktivitetsanlegg Utendørs klatreanlegg Eksisterende Furuflaten bygdeutvalg
Svensby o-kart 1938004602 1994 Kart Orienteringskart Eksisterende U.L.Trollvasstind
Tindevangen ungdomshus 1938003103 1960- 2001 Kulturbygg Lokalt kulturbygg Eksisterende U.L.Trollvasstind
Trollhytta 1938004601 1988 Friluftsliv Dagsturhytter Eksisterende U.L.Trollvasstind
Trollhytta turstier 1938006901 2008 Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Eksisterende Svensby utviklingslag
Trollhytta uteområde 1938008001 2012 Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Planlagt U.L.Trollvasstind
Trollvasstind balløkke 1938003101 1993- 2001 Aktivitetsanlegg Balløkke Eksisterende U.L.Trollvasstind
Trollvasstind Folk i form løype 1938003102 1993 Friluftsliv Tursti Eksisterende U.L.Trollvasstind
Tyttebærdalen turområde 1938004501 1947 Friluftsliv Friluftsområde Urealisert Lyngen kommune
Vartohytta 1938004301 1984 Friluftsliv Dagsturhytter Eksisterende Rotte+B13:I108nvik bygdelag

Andre ikke registrert i idrettsanleggsregisteret:
Rottenvik grendehus Rotenvik grendelag
Stelen-Lysverkdammen tursti Grunneierlaget Oksen   
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Rødtoppen barnehage akebakke 1938005901 2004 Aktivitetsanlegg Akeanlegg Eksisterende Lyngen kommune
Rørneshytta 1938007701 2013 Friluftsliv Overnattingshytte Eksisterende Lyngseidet Hytteforening
Russedalen turområde 1938005001 1947 Friluftsliv Friluftsliv ikke definert Urealisert

Skihytta Lyngseidet 1938004001 1964 Friluftsliv Dagsturhytter Eksisterende Lyngseidet Hytteforening
Skihytta Lyngseidet tursti 1938004003 1964 Friluftsliv Tursti Eksisterende Lyngseidet Hytteforening
Sør-Lenangen barnehage 
Flerbruksområde

1938006001 2012 Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Planlagt Lyngen kommune

Sør-Lenangen lysløype 1938001701 1980- 91 Skianlegg Skiløype Eksisterende Sør-Lenangen Grendelag
Sør-lenangsbotn turområde 1938005201 1947 Friluftsliv Friluftsliv ikke definert Urealisert Lyngen kommune
Storskogen miniklatrejungel 1938008401 2013 Aktivitetsanlegg Utendørs klatreanlegg Eksisterende Furuflaten bygdeutvalg
Svensby o-kart 1938004602 1994 Kart Orienteringskart Eksisterende U.L.Trollvasstind
Tindevangen ungdomshus 1938003103 1960- 2001 Kulturbygg Lokalt kulturbygg Eksisterende U.L.Trollvasstind
Trollhytta 1938004601 1988 Friluftsliv Dagsturhytter Eksisterende U.L.Trollvasstind
Trollhytta turstier 1938006901 2008 Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Eksisterende Svensby utviklingslag
Trollhytta uteområde 1938008001 2012 Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Planlagt U.L.Trollvasstind
Trollvasstind balløkke 1938003101 1993- 2001 Aktivitetsanlegg Balløkke Eksisterende U.L.Trollvasstind
Trollvasstind Folk i form løype 1938003102 1993 Friluftsliv Tursti Eksisterende U.L.Trollvasstind
Tyttebærdalen turområde 1938004501 1947 Friluftsliv Friluftsområde Urealisert Lyngen kommune
Vartohytta 1938004301 1984 Friluftsliv Dagsturhytter Eksisterende Rotte+B13:I108nvik bygdelag

Andre ikke registrert i idrettsanleggsregisteret:
Rottenvik grendehus Rotenvik grendelag
Stelen-Lysverkdammen tursti Grunneierlaget Oksen  

      
 
  
Eksisterende nærmiljøanlegg pr  juni 2017
Navn Anleggsnr Kommun Kategori Type Status
Eidebakken skole balløkke 1938003301 LYNGEN Aktivitetsanlegg Balløkke Eksisterende

Folkesti Jægervatnet 1938004702 LYNGEN Friluftsliv Tursti Eksisterende

Furuflaten ballbinge 1938002703 2003 Aktivitetsanlegg Ballbinge Eksisterende

Furuflaten miljøpark 1938007601 LYNGEN Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Eksisterende

Gamle kirkeveien Rottenvik 1938004302 LYNGEN Friluftsliv Tursti Eksisterende

Geitnes idretts- og friluftspark - aktivitetsløype,delanlegg friidrett,bueskytebane,mm.1938007402 2014 Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Eksisterende

Geitnes idretts- og 
friluftspark, ulike småanlegg

1938007401 LYNGEN Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Eksisterende

Jægervatnet nærmiljøanlegg 1938007301 LYNGEN Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Eksisterende

Lenangen skole - ballbinge 1938002503 2016 Aktivitetsanlegg Ballbinge Eksisterende

Lenangen skole 
nærmiljøanlegg

1938002506 LYNGEN Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Eksisterende

Lenangen skole, skileik 1938002504 LYNGEN Aktivitetsanlegg Skileikanlegg Eksisterende

Lenangsøyra nærmiljøanlegg, 
ballbinge

1938003203 LYNGEN Aktivitetsanlegg Ballbinge Eksisterende

 

 

Lyngsdalen nærmiljøanlegg o-
kart

1938006701 LYNGEN Kart Orienteringskart Eksisterende

Lyngsdalen turløype 1938002301 LYNGEN Friluftsliv Tursti Eksisterende

Lyngseidet nær-o-kart 1938008201 2013 Kart Orienteringskart Eksisterende

Nord-Lenangen ballbinge 1938006601 LYNGEN Aktivitetsanlegg Ballbinge Eksisterende

Oksvik skole ballbinge 1938003004 2007 Aktivitetsanlegg Ballbinge Eksisterende  
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Oksvik skole balløkke 2 1938003003 LYNGEN Aktivitetsanlegg Balløkke Eksisterende

Ørnes turløype 1938003601 LYNGEN Friluftsliv Tursti Eksisterende

Prestelvparken 
nærmiljøanlegg

1938005801 2017 Friluftsliv Friluftsområde Eksisterende

Prestelvparken nord 1938005601 LYNGEN Friluftsliv Friluftsområde Eksisterende

Prestesommarsete ballbinge 1938007101 LYNGEN Aktivitetsanlegg Ballbinge Eksisterende

Rødtoppen barnehage 
akebakke

1938005901 LYNGEN Aktivitetsanlegg Akeanlegg Eksisterende

Storskogen miniklatrejungel 1938008401 LYNGEN Aktivitetsanlegg Utendørs 
klatreanlegg

Eksisterende

Trollhytta turstier 1938006901 LYNGEN Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg Eksisterende

Trollvasstind balløkke 1938003101 LYNGEN Aktivitetsanlegg Balløkke Eksisterende

Trollvasstind Folk i form 
løype

1938003102 LYNGEN Friluftsliv Tursti Eksisterende

 
  
 

Søknader 2017  spillemidler

Navn 
Anleggs         
nummer søker Eier

Prestelvparken sør, prosjekt 2 1938005801 nærmiljøanlegg Lyngen Hagelag innvilget
Prestelvparken nord prosjekt 1 1938005601 nærmiljøanlegg Lyngen kommune
Lyngstuva kunstgressbane 1938002103 KommuneanleggLyngstuva sk Lyngstuva sk delvis innvilget
Lyngenhallen klatrevegg 1938005403 KommuneanleggLyngen kommune innvilget
Lenangen skole-flerbrukkshall 1938002511 KommuneanleggLyngen kommune
Eidebakken svømmehall 1938001601 SvømmebassengLyngen kommune
Lenangen skole, kulturhus 1938002512 kulturhus Lyngen kommune

  
 
 
Vedlegg 8.2 

Kart med registrerte kulturminner i august 2017 i Askeladden i området Russelv Lyngstuva: 
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Kart med registrerte kulturminner i august 2017 i Askeladden i området Russelv-Eidstranda: 
             

 
 

Kart med registrerte kulturminner i august 2017 i Askeladden i området Eidstranda -Laupvika: 

 
 
 
 

Kart med registrerte kulturminner i august 2017 i Askeladden i området Laupvika-Ullsnes: 
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Kart med registrerte kulturminner i august 2017 i Askeladden i området Ullsnes-Karnes: 

 
 
 
 
Kart med registrerte kulturminner i august 2017 i Askeladden i området Karnes-grensen mot Storfjord: 
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Eksempel på kartsymboler for kulturminner registrert i Kulturminnesøk og Askeladden. 

 
 
Symbolene viser fredet kulturminne og registrert kulturminne. 
 
 
 
 
 

274



53 

Eksempler på 180 av over 600 kulturminner i Askeladden 
Liste over kulturminner registrert i Askeladden

Type KulturminneIDLokalitetIDLokSysID EnkeltminneIndeksEnkHarGeometriKommunenummer (Lok)Art (Lok)
Lokalitet 8427 8427 1938 Båtstø-anlegg

Enkeltminne 8427-1 8427 400719 1 False
Enkeltminne 8427-2 8427 400719 2 False

Lokalitet 8462 8462 1938
Bosetning-
aktivitetsområde

Enkeltminne8462-1 8462 400732 1 False
Enkeltminne8462-2 8462 400732 2 False
Enkeltminne8462-3 8462 400732 3 False
Enkeltminne8462-4 8462 400732 4 False

Kulturminne 9068-1 9068 14737 1 True 1938

Bosetning-
aktivitetsområ
de

Lokalitet 9070 9070 1938

Bosetning-
aktivitetsområ
de

Enkeltminne9070-1 9070 400933 1 False
Enkeltminne9070-2 9070 400933 2 False
Enkeltminne9070-3 9070 400933 3 False
Enkeltminne9070-4 9070 400933 4 False
Enkeltminne9070-5 9070 400933 5 False
Enkeltminne9070-6 9070 400933 6 False
Enkeltminne9070-7 9070 400933 7 False  
Enkeltminne9070-8 9070 400933 8 False
Enkeltminne9070-9 9070 400933 9 False

Lokalitet 9073 9073 1938

Bosetning-
aktivitetsområ
de

Enkeltminne9073-1 9073 400934 1 False
Enkeltminne9073-2 9073 400934 2 False  
Enkeltminne9073-3 9073 400934 3 False

Kulturminne 9074-1 9074 14753 1 True 1938

Bosetning-
aktivitetsområ
de

Lokalitet 9075 9075 1938

Bosetning-
aktivitetsområ
de

Enkeltminne9075-1 9075 400935 1 False
Enkeltminne9075-2 9075 400935 2 False

Lokalitet 9076 9076 1938

Bosetning-
aktivitetsområ
de  
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Enkeltminne9073-3 9073 400934 3 False

Kulturminne 9074-1 9074 14753 1 True 1938

Bosetning-
aktivitetsområ
de

Lokalitet 9075 9075 1938

Bosetning-
aktivitetsområ
de

Enkeltminne9075-1 9075 400935 1 False
Enkeltminne9075-2 9075 400935 2 False

Lokalitet 9076 9076 1938

Bosetning-
aktivitetsområ
de

Enkeltminne9076-1 9076 400936 1 False
Enkeltminne9076-2 9076 400936 2 False
Enkeltminne9076-3 9076 400936 3 False
Enkeltminne9076-4 9076 400936 4 False
Lokalitet 9077 9077 1938 Gravfelt
Enkeltminne9077-1 9077 400937 1 False
Enkeltminne9077-2 9077 400937 2 False
Enkeltminne9077-3 9077 400937 3 False
Enkeltminne9077-4 9077 400937 4 False

Lokalitet 9078 9078 1938

Bosetning-
aktivitetsområ
de

Enkeltminne9078-1 9078 400938 1 True
Enkeltminne9078-2 9078 400938 2 True
Enkeltminne9078-3 9078 400938 3 True
Enkeltminne9078-4 9078 400938 4 True
Enkeltminne9078-5 9078 400938 5 True
Enkeltminne9078-6 9078 400938 6 True

Lokalitet 9079 9079 1938

Bosetning-
aktivitetsområ
de

Enkeltminne9079-1 9079 400939 1 False
Enkeltminne9079-2 9079 400939 2 False  
Enkeltminne9079-3 9079 400939 3 False
Enkeltminne9079-4 9079 400939 4 False 0
Enkeltminne9079-5 9079 400939 5 False
Enkeltminne9079-6 9079 400939 6 False
Enkeltminne9079-7 9079 400939 7 False
Enkeltminne9079-8 9079 400939 8 False
Enkeltminne9079-9 9079 400939 9 False  

Lokalitet 9080 9080 1938

Bosetning-
aktivitetsområ
de

Enkeltminne9080-1 9080 400940 1 False  
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Enkeltminne9080-10 9080 400940 10 False
Enkeltminne9080-2 9080 400940 2 False
Enkeltminne9080-3 9080 400940 3 False
Enkeltminne9080-4 9080 400940 4 False
Enkeltminne9080-5 9080 400940 5 False
Enkeltminne9080-6 9080 400940 6 False
Enkeltminne9080-7 9080 400940 7 False
Enkeltminne9080-8 9080 400940 8 False
Enkeltminne9080-9 9080 400940 9 False

Kulturminne 9081-1 9081 14789 1 True 1938

Bosetning-
aktivitetsområ
de

Kulturminne 9082-1 9082 14790 1 True 1938
Innskrift/ristni
ng

Lokalitet 9084 9084 1938

Bosetning-
aktivitetsområ
de

Enkeltminne9084-1 9084 400941 1 False
Enkeltminne9084-2 9084 400941 2 False

Lokalitet 9085 9085 1938

Bosetning-
aktivitetsområ
de

Enkeltminne9085-1 9085 400942 1 False
Enkeltminne9085-2 9085 400942 2 False
Enkeltminne9085-3 9085 400942 3 False

Kulturminne 15474-1 15474 29024 1 True 1938

Bosetning-
aktivitetsområ
de

Kulturminne 17907-1 17907 34571 1 True 1938

Bosetning-
aktivitetsområ
de  
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Lokalitet 18619 18619 1938

Bosetning-
aktivitetsområ
de

Enkeltminne18619-1 18619 403477 1 False
Enkeltminne18619-2 18619 403477 2 False

Kulturminne 18866-1 18866 36819 1 True 1938

Bosetning-
aktivitetsområ
de

Kulturminne 18867-1 18867 36820 1 True 1938 Røysfelt

Lokalitet 18869 18869 1938

Bosetning-
aktivitetsområ
de

Enkeltminne18869-1 18869 403572 1 False
Enkeltminne18869-2 18869 403572 2 False
Enkeltminne18869-3 18869 403572 3 False

Lokalitet 18870 18870 1938

Bosetning-
aktivitetsområ
de

Enkeltminne18870-1 18870 403573 1 False
Enkeltminne18870-2 18870 403573 2 False
Enkeltminne18870-3 18870 403573 3 False
Enkeltminne18870-4 18870 403573 4 False
Enkeltminne18870-5 18870 403573 5 False

Lokalitet 18871 18871 1938

Bosetning-
aktivitetsområ
de

Enkeltminne18871-1 18871 403574 1 False
Enkeltminne18871-2 18871 403574 2 False
Enkeltminne18871-3 18871 403574 3 False
Enkeltminne18871-4 18871 403574 4 False
Enkeltminne18871-5 18871 403574 5 False
Enkeltminne18871-6 18871 403574 6 False

Lokalitet 18872 18872 1938

Bosetning-
aktivitetsområ
de

Enkeltminne18872-1 18872 403575 1 False
Enkeltminne18872-2 18872 403575 2 False

Kulturminne 18873-1 18873 36838 1 True 1938

Bosetning-
aktivitetsområ
de  

Lokalitet 18874 18874 1938

Bosetning-
aktivitetsområ
de

Enkeltminne18874-1 18874 403576 1 False
Enkeltminne18874-2 18874 403576 2 False
Enkeltminne18874-3 18874 403576 3 False  
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Lokalitet 27953 27953       1938 

Bosetning-
aktivitetsområde 

Enkeltminne 27953-1 27953 405905 1 False     
Enkeltminne 27953-10 27953 405905 10 False     
Enkeltminne 27953-11 27953 405905 11 False     
Enkeltminne 27953-12 27953 405905 12 False     
Enkeltminne 27953-13 27953 405905 13 False     
Enkeltminne 27953-14 27953 405905 14 False     
Enkeltminne 27953-15 27953 405905 15 False     
Enkeltminne 27953-2 27953 405905 2 False     
Enkeltminne 27953-3 27953 405905 3 False     
Enkeltminne 27953-4 27953 405905 4 False     
Enkeltminne 27953-5 27953 405905 5 False     
Enkeltminne 27953-6 27953 405905 6 False     
Enkeltminne 27953-7 27953 405905 7 False     
Enkeltminne 27953-8 27953 405905 8 False     
Enkeltminne 27953-9 27953 405905 9 False     

Kulturminne 28901-1 28901 60500 1 True 1938 

Bosetning-
aktivitetsområde 

Lokalitet 28902 28902       1938 

Bosetning-
aktivitetsområde 

Enkeltminne 28902-1 28902 406229 1 False     
Enkeltminne 28902-10 28902 406229 10 False     
Enkeltminne 28902-2 28902 406229 2 False     
Enkeltminne 28902-3 28902 406229 3 False     
Enkeltminne 28902-4 28902 406229 4 False     
Enkeltminne 28902-5 28902 406229 5 False     
Enkeltminne 28902-6 28902 406229 6 False   0 

   

Enkeltminne28902-7 28902 406229 7 False
Enkeltminne28902-8 28902 406229 8 False
Enkeltminne28902-9 28902 406229 9 False

Kulturminne 28903-1 28903 60511 1 True 1938

Bosetning-
aktivitetsområ
de

Lokalitet 28906 28906 1938

Bosetning-
aktivitetsområ
de

Enkeltminne28906-1 28906 406230 1 False
Enkeltminne28906-2 28906 406230 2 False  

 Lokalitet 28908 28908 1938

Bosetning-
aktivitetsområ
de  

279



58 

Enkeltminne28908-1 28908 406231 1 True
Enkeltminne28908-2 28908 406231 2 True
Enkeltminne28908-3 28908 406231 3 True
Enkeltminne28908-4 28908 406231 4 True
Enkeltminne28908-5 28908 406231 5 True
Enkeltminne28908-6 28908 406231 6 True
Enkeltminne28908-7 28908 406231 7 True
Enkeltminne28908-8 28908 406231 8 True
Enkeltminne28908-9 28908 406231 9 True

Lokalitet 28909 28909 1938

Bosetning-
aktivitetsområ
de

Enkeltminne28909-1 28909 406232 1 False
Enkeltminne28909-2 28909 406232 2 False
Enkeltminne28909-3 28909 406232 3 False

Lokalitet 28910 28910 1938

Bosetning-
aktivitetsområ
de

Enkeltminne28910-1 28910 406233 1 False
Enkeltminne28910-2 28910 406233 2 False
Enkeltminne28910-3 28910 406233 3 False
Enkeltminne28910-4 28910 406233 4 False
Enkeltminne28910-5 28910 406233 5 False
Enkeltminne28910-6 28910 406233 6 False
Enkeltminne28910-7 28910 406233 7 False
Enkeltminne28910-8 28910 406233 8 False

Lokalitet 28911 28911 1938

Bosetning-
aktivitetsområ
de

Enkeltminne28911-1 28911 406234 1 False
Enkeltminne28911-2 28911 406234 2 False
Enkeltminne28911-3 28911 406234 3 False
Enkeltminne28911-4 28911 406234 4 False
Enkeltminne28911-5 28911 406234 5 False
Enkeltminne28911-6 28911 406234 6 False
Enkeltminne28911-7 28911 406234 7 False
Enkeltminne28911-8 28911 406234 8 False
Enkeltminne28911-9 28911 406234 9 False

Lokalitet 28912 28912 1938

Bosetning-
aktivitetsområ
de  

Enkeltminne28912-1 28912 406235 1 False
Enkeltminne28912-2 28912 406235 2 False
Enkeltminne28912-3 28912 406235 3 False
Enkeltminne28912-4 28912 406235 4 False  
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Vedlegg 8.3  Friluftskartleggingene 
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 Vedlegg 8.4   Lag og foreninger mv som ble invitert til høring. 
   

 

Lag og foreninger og instanse som har fått tilsendt 
høringsdokumenter mv i tillegg til offentlige instanser. 

 Navn 
1 Rendalen reinbeitedistrikt v/ Berit Kristine Utsi 
2 Lakselvdal/Lyngsdal reinbeitedistrikt /v Henrik H. Gaup 
3 Ishavskysten friluftsråd 
4 Lyngen idrettsråd v/ Kjell Ivar Robertsen 
5 Lyngen næringsforening  
6 Råd for folkehelse 
7 Lyngen kirkelige fellesråd 
8 Troms Turlag 
9 Eidebakken skole 

10 Lyngsdalen Oppvekstsenter 
11 Lenangen skole 
12 Lenangen barnehage 
13 Knøttelia  Barnehage 
14 Kavringen barnehage 
15 Styret i Lyngsalpan landskapsvernområde v/ Oddrun Skjemstad 
16 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Troms 

 

 

Lag og foreninger
17 Balsfjord, Lyngen og Storfjord hørselslag
18 Eidebakken dametrim
19 Furuflaten båtforening
20 Furuflaten idrettslag
21 Furuflaten teaterlag
22 Furuflaten vel
23 Hageselskapet Lyngen (Lyngen hagelag)
24 Helselaget "Vårvon"
25 Jægervatn Grendehus A/L
26 Jægervatn Husflidslag
27 Jægervatn idrettslag
28 Kvalvikdalen Hytteforening
29 Lenangsøyra il
30 Lyngen alpinklubb
31 Lyngen bridgeklubb
32 Lyngen Hesteforening
33 Lyngen Historielag
34 Lyngen Røde Kors Hjelpekorps  

 

35 Lyngen Sanitetsforening
36 Lyngen Seniordans
37 Lyngen sjakklubb
38 Lyngen skytterlag  
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39 Lyngen/Karnes IL
40 Lyngsalpene pistolklubb
41 Lyngsdalen Sanitetsforening
42 Lyngseidet Båtforening
43 Lyngseidet hytteforening
44 Lyngen kirke og bygdekor
45 Lyngseidet Musikkorps
46 Lyngstuva SK
47 Mental Helse Lyngen
48 NOF Lyngen og Omegn Ornitologiske lag
49 Norsk Caravan Club (NCC) avd. Lyngenfjord
50 Norsk Folkehjelp Lenangen
51 Pollen Småbåtforening
52 R/F Havdur
53 Rottenvik Bygdelag
54 Rottenvik Grendehus
55 Sentervennan
56 Solbakken vel
57 Spillavhengighet Norge
58 UL Trollvasstind
59 UL Vaggas
60 Ytre Lyngen pensjonistforening
61 Øvre Jensvoll Velforening
62 Lyngen sau og geitalslag
63 Vestre Storfjord og Lyngen jeger og fiskeforening  
63 Vestre Storfjord og Lyngen jeger og fiskeforening
64 Lyngen servicesenter
65 LHL Lyngen
66 Lyngsalpan Scooterforening v/Rune Johansen

Bygdeutvalg 20.03.17
67 Rottenvik bygdelag v/Audun Johnsen  
68 Svensby utviklingslag v/Ole- Anton Teigen
69 Sør- Lenangen grendelag v/Bengt Eriksen
70 Nord- Lenangen grendelag v/Karina Mikkelsen
71 Furuflaten bygdeutvalg v/Helge Søreng
72 Skinnelv-Koppangen bygdelag v/Harry Hansen
73 Bygdeutvalget for Oksvik skolekrets v/Hege sørensen
74 Jægervatnet-Lattervik bygdeutvalg v/Anette Mælen
75 Lyngseidet bygdeutvalg v/ Bente Rognli

 
Grunneierlag

76 Grunneierlaget Lyngsdalen Nord v/Unni Steinlund
77 Grunneierlaget Furuflaten Syd v/Stein- Are Olsen
78 Jægervatn og omeng grunneierlag v/Gunnar Heitmann
79 Kjosen- Elvejord grunneierlag v/Paul- Tore Kaspersen  
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80 Oksen grunneierlag v/Kurt Osvaldsen
81 Rundfjell grunneierlag v/Arve Beck
82 Svensby og omeng grunneierlag v/Oddmund Iversen
83 Sør- Lenangen grunneierlag v/John Kristiansen

84 Kvalvik og omegn vannverk v/Per Skogvang
85 Karnes-Oksvik vassverk  
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2017/806 -2 

Arkiv: 67/4 

Saksbehandler:  Terje Størseth 

 Dato:                 06.10.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
125/17 Lyngen formannskap 11.10.2017 

 

67/4 - søknad om konsesjon - Odd Steinar Høyvik og Gunhild Helene 
Stenberg 

Henvisning til lovverk: 
 
Konsesjonsloven: 
§ 1.(lovens formål) 
Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt 
vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for 
samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 
1. framtidige generasjoners behov. 
2. landbruksnæringen. 
3. behovet for utbyggingsgrunn. 
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser. 
5. hensynet til bosettingen. 
 
§ 9. (særlige forhold for landbrukseiendommer) 
Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål 
skal det legges særlig vekt på: 
1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, 
2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området, 
3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, 
4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen, 
5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. 
 

Rådmannens innstilling 
I medhold av konsesjonsloven innvilges Odd Steinar Høyvik og Gunhild Helene Stenberg 
konsesjon for erverv av eiendommen gnr 67 bnr 4 i Lyngen kommune. 
 
Begrunnelse: 
Ervervet vurderes som positivt da de deler av eiendommen som er regulert til boligbygging 
kanskje blir bygd ut. 
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Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom er mottatt 01.10.2017. Det søkes om konsesjon 
for erverv av matrikkelenheten gnr 67 bnr 4 med bruksnavn Hamnvikøren i Furuflaten i Lyngen. 
Den ene av kjøperne har eiendom i Furuflaten fra før, det dreier seg om gnr 67 bnr 16 og gnr 69 
bnr 61 (Odd Steinar Høyvik). 
 
Matrikkelenheten består av 4 teiger. 
 
Kjøper:  Odd Steinar Høyvik  ?/? 20.11.70 
  Gunhild Helene Stenberg ?/? 20.12.86 
 
Selger:  Jørgine Marie Dalheim 1/2 29.09.34 
  Doris Jonette Hamnvikør 1/2 22.10.46 
 
 
Kjøpesum: kr 2.100.000,- 
 
Formål med ervervet: Søkerne oppgir i søknaden at formålet med ervervet er eiendomsutvikling 
og landbruk. 
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Areal: 
 

 
 
Bygninger: 
 

 
Oppslag i Matrikkelen viser enda 4 stk. naust på eiendommen. 
 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Eiendommen består av 4 teiger. De 3 skogsteigene ligger innenfor det som i kommuneplanens 
arealdel er satt til LNFR-område. Den fjerde og nordligste teigen er i hovedsak regulert gjennom 
reguleringsplan for Furuflaten vedtatt 2009. 
 

 
 
Jordbruksarealene på eiendommen ligger innenfor denne teigen og er omregulert til andre 
formål enn jordbruk. Per i dag slås arealene, og de nye erververne opplyser at de vil videreføre 
denne løsningen inntil arealene tas i bruk til bebyggelse. 
 

287



Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Konsesjonsloven av 2003 har som formål å regulere og kontrollere omsetning av fast eiendom 
for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer. En ønsker også å oppnå eier og 
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet bl.a. for å tilgodese landbruksnæringen, 
framtidige generasjoner behov, hensyn til bosetting og utbyggingsgrunn. Det skal også tas 
hensyn til allmenne naturvern- og friluftsinteresser. Ved vurdering om konsesjon skal gis, skal 
det bl.a. legges vekt på om ervervet innebærer driftsmessige gode løsninger, om ervervet 
ivaretar hensynet til bosetting og om det gir en forsvarlig prisutvikling. Det skal også vurderes 
om konsesjonssøkeren anses skikket til å drive eiendommen. 
 
Formålet med ervervet er eiendomsutvikling og landbruk. Jordbruksarealene er omregulert til 
frittliggende småhusbebyggelse i reguleringsplan for Furuflaten godkjent i kommunestyret i 
2009. 
 
Per i dag står eiendommen ubebodd. Cirka 10 da. av eiendommen er regulert til frittliggende 
småhusbebyggelse. Ervervet vil muligens bidra til at disse arealene blir bebygd og vil slik bidra 
til økt bosetting. 
 
Ervervet vurderes som positivt da de deler av eiendommen som er regulert til boligbygging 
kanskje blir bygd ut. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2017/756 -2 

Arkiv: V60 

Saksbehandler:  Terje Størseth 

 Dato:                 04.10.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
126/17 Lyngen formannskap 11.10.2017 

 

113/3 - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - Guttorm Lindquist 

Henvisning til lovverk: 
 
Konsesjonsloven: 
§ 1.(lovens formål) 
Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt 
vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for 
samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 
1. framtidige generasjoners behov. 
2. landbruksnæringen. 
3. behovet for utbyggingsgrunn. 
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser. 
5. hensynet til bosettingen. 
 
§ 9. (særlige forhold for landbrukseiendommer) 
Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål 
skal det legges særlig vekt på: 
1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, 
2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området, 
3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, 
4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen, 
5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. 
 

Rådmannens innstilling 
I medhold av konsesjonsloven innvilges Guttorm Lindquist konsesjon for erverv av 
eiendommen gnr 113 bnr 3 i Lyngen kommune. 
 
Begrunnelse: 
Ervervet vurderes som positivt da eiendommen blir bebodd og det igjen blir drift av 
jordbruksarealene på eiendommen.  
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Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom er mottatt 20.09.2017. Det søkes om konsesjon 
for erverv av matrikkelenheten gnr 113 bnr 3 med bruksnavn Rabben i Sør-Lenangen i Lyngen.  
 
Matrikkelenheten består av en teig. 
 
Kjøper:  Guttorm Lindquist   09.09.51 
 
Selger:  Kjell Jeremias J Johansen 1/5 29.03.47 
  Stein Erik Johansen  1/5 26.01.51 
  Trond Roar Johansen   1/5 01.11.65 
  Reidun Oddbjørg Larsen 1/5 04.05.53 
  Amalie Johansen Teigen 1/15 16.06.01 
  David Johansen Teigen 1/15 20.07.96 
  Ole Johansen Teigen  1/15 21.02.91 
 
 
Kjøpesum: kr 1.250.000,- 
 
Formål med ervervet: Erverver ønsker å bosette seg på eiendommen. Eksisterende dyrkajord 
skal brukes til potet og erverver planlegger å dyrke dyrkbar jord på eiendommen for 
potetproduksjon. Videre ønsker erverver å prøve seg med tunneldyrking av jordbær. 
 

 
 
 
Areal: 
 

 
 
Bygninger: 
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Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Eiendommen ligger innenfor det som i kommuneplanens arealdel er satt til LNFR-område, 
hensynssone landbruk. 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Konsesjonsloven av 2003 har som formål å regulere og kontrollere omsetning av fast eiendom 
for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer. En ønsker også å oppnå eier og 
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet bl.a. for å tilgodese landbruksnæringen, 
framtidige generasjoner behov, hensyn til bosetting og utbyggingsgrunn. Det skal også tas 
hensyn til allmenne naturvern- og friluftsinteresser. Ved vurdering om konsesjon skal gis, skal 
det bl.a. legges vekt på om ervervet innebærer driftsmessige gode løsninger, om ervervet 
ivaretar hensynet til bosetting og om det gir en forsvarlig prisutvikling. Det skal også vurderes 
om konsesjonssøkeren anses skikket til å drive eiendommen. 
 
Formålet med ervervet er bosetting og drift av eksisterende jordbruksareal, samt nydyrking og 
opparbeiding av dyrkbart areal. Erverver ønsker å dyrke potet for salg, og vil i tillegg prøve seg 
på tunneldyrking av jordbær der dette vil være hensiktsmessig. 
 
Per i dag står eiendommen ubebodd og uten jordleie, med tilsammen 7 eiere. Erverver er en godt 
voksen mann som ønsker bruke pensjonisttilværelsen som gårdbruker. 
 
Ervervet vurderes som positivt da eiendommen blir bebodd og det igjen blir drift av 
jordbruksarealene på eiendommen.   
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