
 

Lyngen kommune 
 
 
 

Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Lyngen næringsutvalg 
Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet 
Dato: 01.06.2018 
Tidspunkt: 08:00 

 
 
 
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 29.05.18 

 
 
 
Bernt Olav Johansen  
Leder  
 Inger-Helene B. Isaksen 
 utvalgssekretær 

 
 
 
VEDLEGG: 
Saksutredningene  
  

1

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


 

 
Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 
 Vararepresentanter 
 Rådmannen  
 Økonomisjefen  
 Næringssjefen 
 Sektorleder teknisk drift  
 Kommunalsjef oppvekst og kultur 
 Kommunalsjef helse- og omsorg 
 Ordfører  
 
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: 
 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 20/18 Næringsfaglig vurdering småbåthavn Sandneset  2018/451 
 
Leder i utvalget ønsker i tillegg å drøfte «Strategi for permisjonsperioden for næringssjefen» - 
ingen saksdokumenter
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/451 -2 

Arkiv: P23 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 29.05.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
20/18 Lyngen næringsutvalg 01.06.2018 

 

Næringsfaglig vurdering småbåthavn Sandneset 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 Notat småbåthavn 

 

 

 

Rådmannens innstilling 
 
Rådmannen anmoder næringsutvalget om en vurdering som etterspurt av kommunestyret. 
 

Saksopplysninger 
Lyngen kommunestyre har anmodet Næringsutvalget om en næringsfaglig vurdering av 
etablering av kommunal småbåthavn på Sandneset i Nord Lenangen. 
anbefaler ikke at Lyngen kommune etablerer kommunal småbåthavn i Nord Lenangen basert på 
de vurderinger som foreligger i saken. 
 
Kommunen ferdigstiller i år nytt havneanlegg på Sandneset. Området skal benyttes primært til 
industriformål. Ønsket om småbåthavn ble tidlig i prosjektet med ny kai på Sandneset fremsatt av aktører 
innen reiselivet. Det var da fremsatt ønske om at kommunen foretok investeringen og nevnte aktører 
ønsket å leie anlegget av kommunen.  
Det ble i anbudsprosessen gjort sonderinger om både flytebrygge, og senere med mulighet for utliggere 
for et mindre antall båter.  
Dette var ikke mulig å få til i tilknytning til prosjekteringen av havna av flere grunner;  
 
- Kommunen disponerer kun kaifront og litt av sørøstlige del av kaia, ingen sjøgrunn på eiendommens 
nordvestre eller sørøstlige del der kaien møter eiendommen til Lyngen Elektriske AS.  
- Middelvannstand er 2 meter for angjeldende område, slik at grunneier dermed også disponerer 
sjøarealet. 
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- Plassering av båthavnen vil være til hinder for større båter og fortøyninger for flytedokken tiltenkt i  
  området. 
- Plassering som antydet nå på sørøstlig side langs kommunens del av kaia, ville være til hinder for  
  industriaktørene på området.  
- Sikkerhetsmessig er det uheldig å blande industriaktivitet med en småbåthavn.  
- Værmessig ville det det ikke være tilrådelig med en plassering på denne siden.  
- På sørøstlig side vil det være nødvendig med mudring for å få etablert en havn.  
- Eiendommene som berøres er ikke i kommunal eie.  
- Området har kun en arealplan, tiltaket vil kreve reguleringsplan.  
- Sektormyndighetene har signalisert innsigelser, dels på bakgrunn av nødvendig mudring og deponi av 
  masser fra dette, samt innsigelser vedrørende uheldig sammenblanding av havneområde, industri og  
  reiseliv. 
 
 
Næringsutvalget anmodes om å ta disse forhold i betraktning og gi sin uttalelse til kommunestyret. 
  
 
Plassering var da tiltenkt på nordsiden av ny betongkai. Kommunen er ikke eier av sjøarealet her, samt at 
det er behov for mudring. Værmessig er dette også en meget ugunstig plassering.  
Sandneset er primært et industriområde, etableringen av et reiselivsanlegg inne på området byr på 
utfordringer i forhold til drift hos industrien og rent sikkerhetsmessig.  
En etablering på sørsiden vil være til hinder for planlagt virksomhet for verksted og dokk i regi av 
Lyngen Elektriske AS som vil bruke området i samarbeid med Lerøy Aurora til lagring og service på 
båter.  
 
Senere er det fremsatt ønsker om å plassere småbåthavnen på sørsiden. 
 
Middelvannhøyde er 2 meter på sørsiden. Det vil derfor være helt nødvendig med mudring, og hyppige 
vedlikeholds mudringer. Mudringen vil kreve tillatelse fra Fylkesmannen i forhold til deponering av 
disse. 
 
Inntektspotensialet er begrenset, det foreligger et anslag på ca. 150000 fra den ene initiativtakeren for 
egne båter. Driftskostnadene vil være høy. 
 
Det er også et spørsmål om kommunen skal engasjere seg i småbåthavnetableringer. Ut i fra et prinsipp 
om likebehandling må en forvente tilsvarende krav fra andre deler av kommunen. 
 
Dette trenger heller ikke være et kommunalt oppdrag, og bør heller være et privat engasjement i forhold 
til drift og vedlikehold av de aktørene som finner dette hensiktsmessig.  
 
Det er derfor ikke tilrådelig med plassering av flytebrygge/småbåthavn i sammenheng med den offentlige 
kaien. Annen lokasjon bør vurderes, eksempelvis kan fiskerihavnen på andre siden av Sandneset utnyttes 
bedre med kaifront og utliggere på innsiden av eksisterende molo. 
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