
 

Lyngen kommune 
 
 
 

Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Lyngen formannskap 
Møtested: Møterom (bak lærerrom), Eidebakken skole 
Dato: 21.03.2019 
Tidspunkt: Umiddelbart etter møtet i PAU er avsluttet. 

 
 
 
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  

 
 
 
  
Dan Håvard Johnsen 
Ordfører 

 

 Aud Haugen 
 utvalgssekretær 

 
 
 
VEDLEGG: 
Saksutredningene  
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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  
 Ordfører (der ordfører ikke er medlem/varamedlem)  
 
Sendes på e-mail til:  

Kontrollutvalget (epost) 
Råd for folkehelse v/Harald Haugen (Ikke saker unntatt offentlighet). 
Ungdomsrådet v/Sigve Ringbakken og Jonas R Johansen (kun kommunestyre) 

 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 14/19 Delegerte saker   
DS 24/19 98/12 - Midlertidig brukstillatelse - utleiehytter - 

Årøybukt Eiendom As 
 2018/594 

DS 25/19 67/137: Ferdigattest - bolig  2018/309 
DS 26/19 118/82 - Ferdigattest tilbygg til fritidsbolig - 

Jørgensen. 
 2018/338 

DS 27/19 92/11: Ferdigattest - tilbygg bolig  2015/1336 
DS 28/19 112/333 - Søknad om midlertidig brukstillatelse  2018/575 
DS 29/19 95/72: Endringstillatelse - tillatelse til tiltak 

enebolig, garasje, verksted, og anneks. 
 2018/480 

DS 30/19 112/333: Igangsettingstillatelse oppføring av 
bolig Kråkskogen 

 2018/575 

DS 31/19 98/12:  Endring i ansvarsrett - vann- og 
avløpsledninger utleiehytter. 

 2018/594 

DS 32/19 112/314: Ferdigattest - gjødselkum.  2015/1711 
DS 33/19 Svar på søknad om motorferdsel i utmark og 

vassdrag - Jørn-Tore Johansen. 
 2019/7 

DS 34/19 Vedtak på søknad om motorferdsel i utmark og 
vassdrag - Lyngsdalshytta SA 

 2019/7 

DS 35/19 Tillatelse til motorisert ferdsel i utmark i 
forbindelse med transport av ved og utstyr til 
hytte - Marie Kjellaug Stenhaug. 

 2019/7 

DS 36/19 Innvilget søknad om skjenkebevilling - Ingunn 
Rivertz Vatne 

 2019/114 

DS 37/19 Innvilget søknad om skjenkebevilling - Ingunn 
Rivertz Vatne 

 2019/115 

DS 38/19 Innvilget søknad om skjenkebevilling - Jægervatn 
Grendehus 

 2019/128 

DS 39/19 Innvilget søknad om tidsbegrenset dispensasjon 
for serveringsbevilling - Ingunn R. Vatne 

 2015/1526 

DS 40/19 84/1 fnr. 46 - Søknad om dispensasjon fra 
veglovens §29 

 2017/920 

PS 15/19 Referatsaker   
RS 1/19 Reglement innsyn  2019/159 
RS 2/19 Overlevering av årsregnskap 2018  2019/117 
PS 16/19 Behandling av klage på vedtak123/18 i Lyngen 

formannskap vedrørende brøyting av 
Einarvikveien. 

 2018/771 
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PS 17/19 91/24: Søknad om forlengelse av dispensasjon fra 
bestemmelser i reguleringsplanen for 
Tyttebærvika - Artic Pukk & Grus As. 

 2017/1053 

PS 18/19 95/6: Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
- krav om reguleringsplan. 

 2018/344 

PS 19/19 Reguleringsendring for deler av Furuflaten, 
Lyngen kommune 

 2017/857 

PS 20/19 Frikjøp av prosjektleder til implementering av 
mestringsteknologi i helse og omsorg 

 2015/2024 

PS 21/19 Tilbud om kjøp av bygning på eiendommen 
84/1/206- «Rema 100-bygget» 

 2016/1119 

PS 22/19 Lyngenløftet - organisering og framdrift  2019/160 
PS 23/19 Overførte investeringer fra tidligere år - 

rebudsjettering 2019 
 2018/447 

PS 24/19 Vedtatte budsjettendringer 2019 - endret dekning  2018/447 
 

4



5

PS 14/19 Delegerte saker

DS 24/19 98/12 - Midlertidig brukstillatelse - utleiehytter - Årøybukt 
Eiendom As

DS 25/19 67/137: Ferdigattest - bolig

DS 26/19 118/82 - Ferdigattest tilbygg til fritidsbolig - Jørgensen.

DS 27/19 92/11: Ferdigattest - tilbygg bolig

DS 28/19 112/333 - Søknad om midlertidig brukstillatelse

DS 29/19 95/72: Endringstillatelse - tillatelse til tiltak enebolig, garasje, 
verksted, og anneks.

DS 30/19 112/333: Igangsettingstillatelse oppføring av bolig Kråkskogen

DS 31/19 98/12:  Endring i ansvarsrett - vann- og avløpsledninger 
utleiehytter.

DS 32/19 112/314: Ferdigattest - gjødselkum.

DS 33/19 Svar på søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - 
Jørn-Tore Johansen.

DS 34/19 Vedtak på søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - 
Lyngsdalshytta SA



DS 35/19 Tillatelse til motorisert ferdsel i utmark i forbindelse med 
transport av ved og utstyr til hytte - Marie Kjellaug Stenhaug.

DS 36/19 Innvilget søknad om skjenkebevilling - Ingunn Rivertz Vatne

DS 37/19 Innvilget søknad om skjenkebevilling - Ingunn Rivertz Vatne

DS 38/19 Innvilget søknad om skjenkebevilling - Jægervatn Grendehus

DS 39/19 Innvilget søknad om tidsbegrenset dispensasjon for 
serveringsbevilling - Ingunn R. Vatne

DS 40/19 84/1 fnr. 46 - Søknad om dispensasjon fra veglovens §29

PS 15/19 Referatsaker



Fra: Stig Aspås Kjærvik  
Sendt: mandag 18. februar 2019 20:23 
Til: Anette Holst <Anette.Holst@lyngen.kommune.no>; Liv-Merethe Sørensen <Liv-
Merethe.Sorensen@lyngen.kommune.no>; Hilde Grønaas <Hilde.Gronaas@lyngen.kommune.no>; 
Kåre Fjellstad <Kare.Fjellstad@lyngen.kommune.no> 
Kopi: Peter Langgård <Peter.Langgard@lyngen.kommune.no> 
Emne: Reglement innsyn 
 
Hei! 
 
Viser til siste møte i ledergruppa om innsyn fra folkevalgte. 
 
Det fremkom mange forskjellige syn og fortolkninger. 
 
Imidlertid synes reglementet å være presist, og bør studeres. 
 
Punkt 3 og 6 avklarer mye av problemstillingen som ble tatt opp i vårt møte: 
 

 
 

 
 
For fremtiden etterlever vi reglementet som det foreligger. 
 
Orientering om dette vil bli gitt til våre politikere ved kommende møter. 
 
Er det behov for ytterligere presiseringer tar vi det i neste ledermøte. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Lyngen kommune 
  
 
Stig Aspås Kjærvik 
Rådmann 
 
Lyngen kommune - alpekommunen i  nord 
Tlf. direkte         +47 400 28510 
Tlf. sentralbord  +47 777 01000 
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Lyngen kommune  
Rådmannen 
 
 

 

 
Telefon:  77 70 10 00 

 
E-post: post@lyngen.kommune.no 

 

Postadresse: Strandveien 24, 9060 LYNGSEIDET Bankkonto: 4785 07 00059  
Besøksadresse: Strandveien 24, 9060 LYNGSEIDET,   Organisasjonsnr: 840 014 932  
 www.lyngen.kommune.no 

 
 
 

 

    

KOMREV NORD IKS                                        
Sjøgata 3 
9405  HARSTAD 
 
 
 
 

 

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato 
 2019/117-1 2493/2019 210 05.03.2019 

 

Overlevering av årsregnskap 2018 

Årsregnskapet for Lyngen kommune 2018 er avsluttet med et mindreforbruk på                   
kr 6 152 097,28. I tillegg er det avsatt kr 709 835,- ekstra til betaling av minste avdrag etter 
avstemming og kontrollgrense for minste tillatte avdrag viser at det muligens er betalt 
tilsvarende beløp for lite. 

Regnskapet er avstemt, dokumentert og vedlagt:  
- Årsregnskap med noter 2018 
- Dokumentasjon av bruk og avsetninger, fond. 

 - Aldersfordelte reskontro-oversikt 
- Egenkapitalinnskudd KLP 
- Aktuarberegning: KLP og SPK 
- Årsoppgaver lånegjeld med avstemminger 
- Kausjonist/garantiansvar 
- Årsoppgaver bankkonti med avstemminger 
- Leverandorreskontrorapport avstemt mot hovedbok 
- Selvkostrapport hovedbok med gebyrfinansiert selkosttjenester - etterkalkyle 2018 
- Fondsoversikt med avstemminger 
- Kapitalkonto avstemt 
- Revisjonsrapport av brukertilganger over alle konti i banken. 
- Rapporter på innberetningen av økonomisk sosialhjelp 
- Aktivering av investeringer, salg og riving 

Prioriteringer i 2019: 
- Konto 23275400 — Innbetalt depositum. Det er gjort mye arbeid for a identifisere 

eiere og de forskjellige enkelt beløp som kr 63 000,- består av. Mye av arbeidet er 
gjort, men blir ikke ferdig for i 2019 fordi det er veldig tidkrevende og ligger langt 
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tilbake i tid som i 2001/2002 gjennom flere forskjellig steder i regnskapet, kommunal 
fakturering saksbehandling. Vi regner med a komme i mal i 2019 

- Arbeidet med tiltak på restanser: Det arbeidet ble satt i gang i 2017 og fortsatte i 
2018. Vi regner med at resterende arbeid på området bli konkludert i 2019. Det er 
ikke mange poster det er snakk om. 
- Kundefordringer: Fordringene gjennomgås med jevne mellomrom og holdes 
under kontroll med hensyn på oppfølging begge veier. Dette gjelder også 
formidlingslån. Balansekontoer lønn: Vi har satt i gang mer fokus på 
avstemming a disse konti og regner med at i løpet av 2019 at hyppigheten av 
kontrollen vil øke. 
Anleggsmidler: Bade anleggsmodulen og balansepostene for anlegg må og skal 
restruktureres. Som strukturen er, er det ikke mulig a skille anleggsgruppene ut i 
fra hvordan grupperingen er strukturert i balansen. Det samme gjelder 
anleggsmodulen. Dette er et stort arbeid som må gjøres og vi håper at det blir 
ferdig i 2019.03.06 Eidebakken ballbinge: Kreditnota på kr 206 654,40 er i 
2019 registrert i anleggsmodulen og balansen er oppdatert. Det var ikke mulig å 
registrere i 2018 da vi allerede hadde gjennomført avskrivninger. 

Undertegnede vedkjenner at alle dokumenter er kontrollerte og kontoene avstemte. Bade 
dette brevet og min epost representerer min underskrift på dette. 

 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Ibrahima Mboob 
kommunekasserer 
Direkte innvalg: 40028538 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
 
 
 
 
 
Intern kopi: 
Stig Aspås Kjærvik 
Hilde Grønaas 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/771 -7 

Arkiv: Q14 

Saksbehandler:  Berit Jegervatn 

 Dato:                 25.02.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
16/19 Lyngen formannskap 21.03.2019 

 

Behandling av klage på vedtak 123/18 i Lyngen formannskap vedrørende 
brøyting av Einarvikveien. 

Henvisning til lovverk: 
LOV-1963-06-21-23¸ sist endret LOV-2017-05-11-26 fra 01.01.2018 
§9 Vegstyremakt for kommunale vegar er kommunen. 

Rådmannens innstilling 
 
Vedtak i sak 123/18 opprettholdes. 
Brøyteroden for Einarvikveien forlenges ikke, men opprettholdes som i perioden 2018. 
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       
       
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 
 
Generelle opplysninger om saken 
Lyngen formannskap avslo i sak 123/18 søknaden om forlenging av brøyting frem til 
Einarvikveien 61. 
Dette vedtaket har Karl E. Wilhelmsen klaget på. 
I klagen av 22.12.2018 påpeker Karl E. Wilhelmsen at han har flyttet til Lyngen og igjen bidrar 
med skatt til Lyngen kommune, selv om han jobber i Tromsø. Det er derfor bare behov for å 
forlenge brøytingen i helgene. Han har vedlagt fakturaer for brøyting for vintrene 2014, 2015, 
2016 og 2018.  
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Beløpene er på henholdsvis: 2013/201414 kr. 1312, 
    2014/2015 kr. 1281 
    2015/2016 kr. 3000 
  
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
I brøyteanbudet for 2009 frem til 2014 ble det brøytet 300 m av Einarvikveien. 
I sak 2009/1465 er det flere brev angående om Einarvikveien er kommunal eller ikke. 
I brev fra Tor Inge Holm, ark nr. 2009/1465-10, datert 05.10.2009 opplyser Tor Inge Holm om 
at det er flere synspunkter om Einarvikveien som strekker seg fra snuplass til Kvitebergveien ca. 
500 m. Tor Inge Holm skriver videre:

 
I brev av 26.01.2009, sak 209/1465 har Eldrid og Halvdan Hansen spurt om Einarvikveien er 
kommunal eller privat. Og i brev fra Lyngen kommune arkiv nr. 2009/1465-5, datert 04.02.2009 
opplyser planlegger Steinar Høgtun  
 

 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
I brøytekontrakt av 30/10.2009 inngår brøyting av 300 m av Einarvikveien for periodene 
2009/10 til 2014/2015.  
 
Etter siste brøyteanbud  for perioden 2016/2017 til 2019/2020 for rode 10, brøytes det 273 m av 
Einarvikveien. Blå tykk strek viser hvor det brøytes i dag. 

  

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
De 273 m av Eianrvikveien som brøytes i dag er, etter det vi har funnet frem av tidligere 
korrespondanse, karakterisert som kommunal vei. Den resterende delen av Einarvikveien er 
privat vei. 
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I løpet av de 9 siste årene har det bare den kommunale delen av veien blitt brøytet. 
 
Lyngen kommune ser ikke at det er fremkommet nye opplysninger som medfører at det er   
grunn til å overta brøytingen av den delen av Einarvikveien som er privat. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2017/1053 -9 

Arkiv: 91/24 

Saksbehandler:  Beathe Ditlefsen 

 Dato:                 14.03.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
17/19 Lyngen formannskap 21.03.2019 

 

91/24: Søknad om forlengelse av dispensasjon fra bestemmelser i 
reguleringsplanen for Tyttebærvika - Artic Pukk & Grus As. 

Henvisning til lovverk: 
 
Plan- og bygningsloven 
Reguleringsplan for Tyttebærvika 
 
 
1 Særutskrift utvalgssak 83/12 

 
 

 

Rådmannens innstilling 
I medhold av plan- og bygningsloven §19-3 gis forlengelse av midlertidig dispensasjon frem til 
31.05.2020 fra bestemmelsene i reguleringsplan for Tyttebærvika industriområde. 
Dispensasjonen gjelder fortsatt plassering av bygning benyttet som boligrigg for arbeiderene. 
 
Det forutsettes innbetaling av årlig leie av tomt til bygget i henhold til avtale av 18.05.2012, sak 
11/3452-6. 
 
 

Saksopplysninger 
Det ble gitt midlertidig dispensasjon fra planbestemmelsene for Tyttebærvika Industriområde, til 
fortsatt plassering av bygning på eiendom 91/24 frem til 31.05.2019. Saken ble behandlet i 
Lyngen formannskap utvalgssak 24/18 den 23.03.18.  
 
Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS søker nå på vegne av sin klient, Artic Pukk & Grus AS, 
om forlengelse av gitt dispensasjon med ytterligere ett år, frem til 31.05.2020, da de fortsatt har 
behov for bruk av bygningen. 
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Eiendommen eies av Lyngen kommune. Der foreligger en leiekontrakt, sak 11/3452-6, om leie 
av tomt på 500 m2 til Jama Lyngen ANS. Denne avtalen er tidsbegrenset og går ut 07.10.2021.  
Bygningen har vært benyttet som boligrigg for arbeiderene på anlegget i Tyttebærvika siden 
desember 2012. Viser til dispensasjon gitt i utvalgssak 83/12 av 06.12.2012. 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan: 
Området hytten er plassert er i reguleringsplanen satt av til næringsbebyggelse, BN1, og skal 
nyttes til industri-, håndverks og lagervirksomhet. 
Opprinnelig tillatelse til oppføring av dette tiltaket er fra i 2007 og gjaldt visningshytte. 
Tillatelsen var da gitt som et midlertidig tiltak med varighet på inntil 2 år.  
 
Bygningen oppfyller i dag et reelt behov for bolig til ansatte som arbeider på industriområdet. 
Det er i forbindelse med revidering/endring av reguleringsplanen for området tatt hensyn til 
dette, og området der hytta står er foreslått avsatt til område for boligrigg. Denne planen blir lagt 
frem for behandling  i formannskapet innen kort tid.  Med dette finner rådmannen det som 
hensiktsmessig å tillate forlengelse av dispensasjonen som omsøkt.  
I medhold av plan- og bygningsloven § 19-3 utvides gitt midlertidig dispensasjon fra 
planbestemmelsene til Tyttebærvika industriområde til plassering av bygningen benyttet som 
boligrigg for ansatte frem til 31.05.2020. 
 
Det vises forøvrig til vurderinger i sak 12/4275-2. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/4275 -2

Arkiv: 91/24

Saksbehandler:  Kåre Fjellstad

Dato:                 26.11.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
83/12 Lyngen formannskap 06.12.2012

Søknad om bruksendring av visningshytte på eiendommen 91/24-
dispensasjon fra reguleringsplan Tyttebærvika industriområde.

Henvisning til lovverk:

Plan - og bygningsloven

Vedlegg
1 Foto med påtegning
2 Dispensasjonssøknad

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 06.12.2012 

Behandling:

VEDTAK:
Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst

Vedtak:

I medhold av plan – og bygningsloven § 19-3 gis midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan 
”Tyttebærvika industriområdet” til plassering av bygning som omsøkt. 
Søknad om bruksendring av visningshytte til boligrigg som beskrevet i søknad datert 8.10.2012 
godkjennes under følgende vilkår:

 Brukstillatelsen gjelder til og med 1.1.2016. 
 Vedtaket om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan gjelder til og med 1.1.2016. 

Etter denne dato kan Lyngen kommune kreve byggverket fjernet. 
 Før bygningen tas i bruk skal bygningseier påse at alle krav til personlig og materiell til 

sikkerhet gitt i eller i medhold av plan – og bygningsloven er ivaretatt.
 Bygningseier er ansvarlig for at lovkrav som kommer til anvendelse i forhold til 

overnatting for ansatte blir ivaretatt ved bruk av bygningen.
 Energieffektivitet for bygningen skal være i henhold til TEK 07.
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Rådmannens innstilling:

I medhold av plan – og bygningsloven § 19-3 gis midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan 
”Tyttebærvika industriområdet” til plassering av bygning som omsøkt. 
Søknad om bruksendring av visningshytte til boligrigg som beskrevet i søknad datert 8.10.2012 
godkjennes under følgende vilkår:

 Brukstillatelsen gjelder til og med 1.1.2016. 
 Vedtaket om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan gjelder til og med 1.1.2016. 

Etter denne dato kan Lyngen kommune kreve byggverket fjernet. 
 Før bygningen tas i bruk skal bygningseier påse at alle krav til personlig og materiell til 

sikkerhet gitt i eller i medhold av plan – og bygningsloven er ivaretatt.
 Bygningseier er ansvarlig for at lovkrav som kommer til anvendelse i forhold til 

overnatting for ansatte blir ivaretatt ved bruk av bygningen.
 Energieffektivitet for bygningen skal være i henhold til TEK 07.

Saksopplysninger:

Eiendommen er eid av Lyngen kommune, det foreligger en avtale mellom Lyngen kommune og 
JAMA AS om leie av tomt på 500m2 til bygningen, denne avtalen er tidsbegrenset og går ut 
7.10.2021.

Lyngen kommune tillot oppføring av ”visningshytte” i vedtak 23.5.2007, det var satt en 
tidsbegrensing på tillatelsen på inntil 2 år. Det finnes ikke dokumentasjon på at vedtaket om 
tidsbegrensing av tillatelsen er fulgt opp, bygningen står derfor i dag slik den ble tillatt oppført i 
henhold til søknad av 23.5.2007. Nordic Light AS var registrert som tiltakshaver under 
oppføring av bygningen. I ettertid er bygningen solgt til JAMA AS, disse har kostet en betydelig 
sum på innredning av bygningen til bolig for ansatte i industrien på stedet. 

Bygningen benyttes i dag som boligrigg for ansatte i tilknytning til industri i området. 
Opprinnelig tillatelse er ikke dekkende for dagens bruk, det søkes derfor bruksendring fra 
visningshytte til boligrigg. Søknaden omfatter også brukstillatelse utover opprinnelige tillatelse 
som var tidsbegrenset til 2 år og gikk derfor ut i 2009. 

Omsøkte bruksendring er å regne som ”tiltak” jfr PBL § 1-6, ved søknad om bruksendring skal 
plassering være i henhold til plan og bygningen skal oppfylle gjeldende tekniske krav på 
søknadstidspunktet.  Tiltaket kan derfor ikke utføres dersom dette strider mot gjeldende plan 
eller er i strid med krav i henhold til TEK. Det søkes om dispensasjon fra gjeldende
reguleringsplan for plassering og bruk av bygningen til brakkerigg jfr PBL kapittel 19. 

En bedrift i området har vært utsatt for brann i sin brakkerigg, riggen er totalskadet og bedriften 
mangler derfor mest grunnleggende infrastruktur for å kunne betjene sine ansatte. Det er derfor 
et ønske om at også denne bedriften kan benytte omsøkte hytte som pauserom og garderobe for 
sine ansatte i en overgangsperiode.

Omsøkte tiltak omfattes av reguleringsplan ”Tyttebærvika industriområdet”, området der hytten 
er plassert er i reguleringsplan avsatt til friluftsområde. Planen er vedtatt i Lyngen 
kommunestyre 20.5.2008. Tekniske krav til byggverket på oppføringstidspunktet er gitt i 
Teknisk forskrift 07. Byggverket vil, etter dagens tekniske krav (TEK10), ikke oppfylle kravet 
til energieffektivitet. For å oppfylle dagens krav må isolasjonstykkelse i vegger og tak økes. 
Kommunen, har med grunnlag i PBL § 31-5, hjemmel til å tillate bruksendring av eksisterende 
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byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten 
uforholdsmessige kostnader.

Vurdering:

Dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan:
Opprinnelig tillatelse til oppføring av dette tiltaket legger tilgrunn at dette var et midlertidig 
byggverk, tillatelsen ble derfor gitt med tidsbegrensing på inntil 2 år. Av søknaden fremgår ikke 
detaljerte opplysninger på hvordan bygningen var oppført, og hvordan hensynet til demontering 
etter tillatelsens utløp var ivaretatt på søknadstidspunktet. Bygningen fremstår i dag som lite 
”demonteringsvennlig”, det må antas at bygningen ikke lar seg demontere på en enkel måte.

Det er i dag usikkert om hyttens plassering vil skape hindringer for videre utvikling av området 
til industriformål. Administrasjonen ønsker derfor ikke å tillate varig brukstillatelse slik 
bygningen er plassert før forholdet til videre utvikling er avklart. 

Bygningen fremstår i dag med høy standard og egner seg dermed godt som bolig for ansatte i 
industrien på plassen. JAMA AS som eier av bygningen har utført omfattende arbeid på 
bygningen, dette må betegnes som en stor risiko siden statusen på bygningen eller plassering 
ikke er klarlagt. Eiernes initiativ i denne sammenheng er gjort med hensikt å dekke et reelt 
behov for innkvartering for ansatte, utnytting av eksisterende byggverk på stedet må derfor 
vurderes å være hensiktsmessig. Dette kan allikevel ikke tillegges avgjørende betydning i 
vurderingen om hyttens beliggenhet skal påvirke bruken av området for all fremtid. 
Administrasjonen i Lyngen kommune ønsker derfor at det gis tillatelse til plassering og bruk 
som omsøkt for en begrenset periode. 

Bygningen oppfyller i dag et reelt behov for bolig til ansatte, avslag på søknad om bruksendring 
vil bringe bedriftene i vanskelig situasjon på kort sikt med hensyn til innkvartering av sine 
ansatte. Det vurderes i denne sammenheng som nødvendig å tillate bruksendring som omsøkt. 
Med hensyn til utvikling av området til industriformål vil det ikke være hensiktsmessig å tillate 
varing bruk og plassering som i dag. Administrasjonen i Lyngen kommune vil gå inn for å tillate 
bruk og plassering for en periode på inntil 3 år, i løpet av denne perioden bør videre planer for 
området være klare slik at endelig plassering vil kunne avgjøres da. 

Brannen i brakkeriggen på nabotomten har medført en prekær mangel på spiserom og garderobe 
for ansatte i berørte bedrift, det vil derfor være en god løsning på kort sikt å tillate 
visningshytten brukt som brakkerigg for en periode. Det forutsettes at dette forholdet blir av 
forholdsvis kort varighet og at ny brakkerigg for denne bedriften er ført opp innen våren 2013. 

Det vil være hensiktsmessig å tillate midlertidig dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan, 
hjemmel for dette ligger i PBL § 19-3. Midlertidig dispensasjon på inntil 3 år vurderes å være 
tilstrekkelig til å avklare videre bruk av området.   

Dispensasjon fra plan – og bygningsloven med teknisk forskrifts bestemmelser:
Omsøkte bruksendring er med grunnlag i PBL § 1-6 å regne som et tiltak som skal utføres i 
samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av PBL jfr § 31-2 første avsnitt. Av § 31-2 
avsnitt 4 fremgår at kommunen har anledning å tillate bruksendring når det ikke er mulig å 
tilpasse byggverket til tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader. 

Utdrag fra PBL § 31-2: Kommunen kan gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging 
og rehabilitering av eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til 
tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader, dersom bruksendringen eller ombyggingen er 

20



forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. Kommunen kan stille vilkår i 
tillatelsen. Departementet kan gi forskrifter som nærmere regulerer kommunens adgang til å gi 
tillatelse etter leddet her. 

Lovens tekniske krav til byggverket gjelder for oppføring av byggeverk og ved søknad om 
endring, som i dette tilfellet. Når det er innført klart strengere krav i TEK10 i forhold til tidligere 
forskrifter, kan disse kravene være uhensiktsmessige eller fremstå som urimelige hvis de gjøres 
gjeldende for tiltak på eksisterende byggverk.  Utgangspunktet er at kravene i loven og TEK10 
gjelder for ”tiltak”. Disse skal utføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av 
loven. Det følger av forarbeidene til loven at det er ”relevante” krav i loven og forskriftene som 
kommer til anvendelse.

Byggverket er oppført etter kravene i Teknisk forskrift av 2007 dette innebærer at kravet til 
energieffektivitet gitt i Teknisk forskrift av 2010 ikke vil oppfylles for dette byggverket. Det 
vurderes som umulig å oppfylle disse kravene uten at isolasjonstykkelsen i yttervegger og tak 
økes. En slik oppgradering til dagens krav i TEK vil medføre store kostnader. Lovens 
intensjon er å ivareta overordnet målsetning om reduksjon av energibehovet til oppvarming. 
Siden kravene på oppføringstidspunktet ligger nær dagens krav, vil gevinsten med en 
oppgradering være av marginal art. Krav om oppgradering til dagens krav vil i denne 
sammenhengen virke urimelig.
Det vurderes derfor som hensiktsmessig å tillate bruksendring etter kraven gitt i TEK 07, dette 
innebærer at endring av bygningsmessige forhold ikke er nødvendig. 

Lovkrav:
Oppføring og plassering av dette byggverket omfattes av plan – og bygningsloven og krever 
søknad og tillatelse jfr § 20-1 bokstav a. Bruksendring fra visningshytte til boligrigg medfører 
forholdsvis store endringer i forhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Omsøkte 
bruksendring vil medføre endret bruk og dermed berøre de hensyn som skal ivaretas i eller med 
hjemmel i plan – og bygningsloven jfr Byggesaksforskriften § 2-1. 

Bruksendring som omsøkt vil derfor bli gitt under forutsetning av at plan og bygningslovens 
med teknisk forskrifts bestemmelser om sikkerhet ved brann og kravet til rømmingsvei blir 
ivaretatt jfr TEK 10 kapittel 11.
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/344 -8 

Arkiv: 95/6 

Saksbehandler:     Beathe Ditlefsen 

 Dato:                    07.06.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
18/19 Lyngen formannskap 21.03.2019 

 

95/6: Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - krav om reguleringsplan. 

 
Eiendom:  1938: 95/6 
Hjemmelshaver: Giæver Invest AS 
Beliggenhet:  Lyngsalpeveien  
 
 
Henvisning til lovverk: 
 
Plan- og bygningsloven 
 
Kommuneplanens arealdel 2017-2029 

 

Rådmannens innstilling 
I medhold av plan – og bygningsloven § 19-2 gis/avslås dispensasjon fra bestemmelse i 
kommuneplanens arealdel om krav til reguleringsplan for omsøkte tiltak.  
 
Negativ uttalelse fra berørte sektormyndigheter. 
 
(Dispensasjonen fra reguleringskravet i plan gjelder plassering av bygget «Kaikroa». Det 
understrekes at søknad om rammetillatelse for flytting og oppføring av dette bygget på eiendom 95/6 
ikke er behandlet.  
Rivetillatelse for Kaikroa er ikke gitt.) 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
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Hjemmelshaver på eiendommen 95/6 søker om å få flyttet «kaikroa» fra Lyngseidet sentrum til 
utkanten av overnevnte eiendom samt opparbeidelse av infrastruktur i forbindelse med denne. 
Bygget skal benyttes til fritid- og turistformål.  
Området der det er tenkt plassering av bygget er i kommuneplanens arealdel avsatt til fritids- og 
turistformål, BFT33. Tiltaket vil være i tråd med planformål.  
Av bestemmelsene i arealplanen kap 3.1 fremgår det at reguleringsplan skal utarbeides ved alle nye 
tiltak som nevnt i pbl §20. Tiltakshaver søker om dispensasjon fra dette kravet for omsøkte tiltak. 
Det begrunnes med at plasseringen av bygget vil være i utkanten av eiendommen, og ikke vil 
innvirke negativt for utarbeidelse av reguleringsplan for hele tomta i ettertid. Videre at det har lenge 
vært planlagt å få flyttet «Kaikroa» fra sentrum, og tiltakshaver anser at denne plasseringen er et 
godt alternativ hvor bygget fortsatt kan nyttes for bruk. 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
 
Eiendommen ligger ved Lyngsalpeveien 292 og hoveddelen er i kommuneplanens arealdel 2017-
2029 avsatt til turist- og fritidsformål. 
 
I kommuneplanens arealdel er det krav om reguleringsplan. Det søkes derfor om dispensasjon 
fra arealplanens bestemmelser knyttet til tiltak som omsøkt, jfr pbl §19-1. 
 
Dispensasjonen har vært på høring i perioden: 09.05.2018 – 06.06.2018: 
 
Høringsinstans Sendt på 

høring 
Tilsvar 

Rendalen Reinbeitedistrikt v/ Berit Kristine Utsi  
 

09.05.2018 01.06.2018 

FYLKESMANNEN I TROMS  
 

09.05.2018 
 

TROMS FYLKESKOMMUNE  
 

09.05.2018 06.06.2018 

STATENS VEGVESEN AVDELING 76 REGION NORD  
 

09.05.2018 20.06.2018 

SAMEDIGGI / SAMETINGET  
 

09.05.2018  

 
 
Troms Fylkeskommune, kulturetaten: 
Påpeker at avsatt formål til fritids- og turistformål ligger i et viktig friluftsområde. Plankravet er 
relevant for å hindre fragmentert utbygging som ikke gir den næringsmessige uttelling som er en 
sentral begrunnelse for at et til nå ubebygd naturområde er lagt ut til utbyggingsformål.  
De ber kommunen vurdere om det er grunnlag for næringsdrift her og eventuelt stille vilkår som 
hindrer at tiltaket endre opp som privat hytte, noe som ikke vil være i tråd med formålet. 
 
Statens Vegvesen: 
Uttaler at Fv 311 mellom Lyngseidet og Koppangen er i dårlig forfatning. Veien er smal og 
svingete og de trafikale forholdende er svært utfordrende. Det er på bakgrunn av dette stilt 
rekkefølgekrav om regulering av fylkesveien i flere utbyggingsplaner mellom Lyngseidet og 
Koppangen. 
Kravet til utarbeidelse av reguleringsplan er relevant og viktig for å unngå en fragmentert 
utbygging og for å oppnå en best mulig trafikksikkerhet langs vegen. 
Statens Vegvesen godtar ikke at det gis dispensasjon for flytting av bygget til området og 
oppstart av 10 sengeplasser. 
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Rendalen Reinbeitedistrikt: 
Opplyser at området er innenfor distriktets vår-, sommer, og høstbeiteområder samt at distriktet 
har oppsamlingsområde her. De mener at bygninger i dette området kan bli til hindre dersom 
disse ikke blir plassert hensiktsmessig. Videre vil tiltak i dette området etter deres syn ha store 
innvirkninger på miljø og samfunn samt konsekvenser for samisk kultur- og næringsutøvelse.  
Tiltaket vil utløse krav om reguleringsplan og konsekvensutredning. Oppføring av bygninger før 
en reguleringsplanprosess er igangsatt vil kunne forskuttere utfall av denne.  
Deres konklusjon er at Lyngen kommune ikke kan innvilge dispensasjon i denne saken. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ingen 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Området ligger utenfor NGI - faresoneområde for snø – og steinskred. Med grunnlag i NGU-
løsmassekart består område fyllmasse/bart fjell. Området der bygget er tenkt plassert ligger over 
marin grense. 
 
Miljøkonsekvenser 
 
Folkehelse/friluftsliv 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
 
Ved behandling av dispensasjoner skal det gjøres vurdering i forhold til vilkårene som er satt i plan- 
og bygningsloven kapittel 19.  
 
Området der det er tenkt plassering av bygget er i kommuneplanens arealdel avsatt til fritids- og 
turistformål, BFT33. Oppføring av bygning i forbindelse med turisme vil ikke være i strid med 
formålet i kommuneplanens arealdel for dette område. Imidlertid fremgår det av planbestemmelsene 
at tiltak ikke kan iverksettes før området inngår i en reguleringsplan. Ved å flytte Kaikroa til dette 
området uten at det foreligger en reguleringsplan krever dispensasjon. 
 
Det er bedt om uttalelse fra berørte sektormyndigheter i høringsbrev datert 09.05.2018. Der er 
mottatt svar fra Rendalen reinbeitedistrikt, Statens Vegvesen og Troms Fylkeskommune. Rendalen 
Reinbeitedistrikt mener vi ikke kan gi dispensasjon i denne saken. Statens Vegvesen vil ikke godta 
at det gis dispensasjon og Troms Fylkeskommune ber kommunen sette vilkår som sikrer at det ikke 
settes opp en privat fritidsbolig i området, noe som vil være i strid med planbestemmelsene. 
 
I arbeidet med ny områdeplan for Lyngseidet sentrum kom det frem at dette bygget er i en slik 
befatning et det burde fjernes. Eier av bygget har vært på søken etter et egnet område for 
plassering av bygget. 
 
 
Instilling:  ??????   Må diskutere med Stig og Kåre.  
Negativt fra berørte sektormyndigheter......... 
 
____________________________________________________________________________
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2017/857 -18 

Arkiv: L12 

Saksbehandler:  Kåre Fjellstad 

 Dato:                 12.03.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
19/19 Lyngen formannskap 21.03.2019 

 

Reguleringsendring for deler av Furuflaten, Lyngen kommune 

Henvisning til lovverk: 
 
Plan- og bygningsloven  
Vedlegg 
1 Plankart 
2 Planbeskrivelse 
3 Reguleringsbestemmelser 

 

 

 

Rådmannens innstilling 
1. Lyngen formannskap godkjenner «Forslag til reguleringsendring for deler av 

Furuflaten», datert den 11. mars 2019. 
2. Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn så snart som mulig. 

 
 
 

Saksopplysninger 
Det er utarbeidet forslag til «Reguleringsendring for deler av Furuflaten», Lyngen kommune. 
 
Hensikt 
 
Hovedhensikten med reguleringsendringen er først og fremst å forbedre trafikksikkerheten i 
vegkryss Grønnvollveien/Fylkesveg 868 og legge til rette for parkering nært skole og 
idrettsplass.   
 
Under planprosessen er det framkommet innspill om busslommer, parkering og 
avkjørselsforhold tilknyttet tidligere butikk og Furustua. Disse forholdene er også vurdert i 
planforslaget. 
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Planprosess 
 
Melding om oppstart har vært ute til offentlig ettersyn i perioden 07/3 2018 til 9/4 2018. 
Oppstartmeldingen ble annonsert i Framtid i Nord og har vært lagt ut på kommunens 
hjemmeside. Innen fristens utløp var det til sammen innkommet 4 brev til oppstartmeldingen.  
 
Nærmere beskrivelse av innspillene framgår av vedlagt dokumentet «Planbeskrivelse». 
Under planprosessen har det vært dialog med grunneier, Lyngen kommune og arbeidsgruppe for 
bygdeutvalget i Furuflaten.  
 
Planforslagets dokumenter 
 
Reguleringsbeskrivelse, plankart og reguleringsbeskrivelse er planens sentrale dokumenter. I 
tillegg inngår krav til utredninger som framkommer i planbeskrivelsen pkt. 7 «Utredninger og 
kunnskapsbehov». Disse dokumentene omhandler «Miljøgifter i grunnen», «Kabler i grunnen» 
og «Grunnforhold» (geoteknisk vurdering) og følger vedlagt. 
 
Videre arbeid 
Videre arbeid vil følge prosesskravene i plan- og bygningsloven, som vil inneha følgende 
hovedpunkter: 

1. Vedtak i formannskapet (om offentlig ettersyn) 
2. Offentlig ettersyn (6 uker) 
3. Administrasjonen vurderer merknadene og innstiller til vedtak 
4. Formannskapet behandler merknadene (merknadsbehandling) 
5. Saken oversendes kommunestyret for sluttbehandling. 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Planforslaget er utredet tilstrekkelig og fremmes for politisk behandling. Vurdering og 
beskrivelse av de ulike løsningene framgår i dokumentet «Reguleringsbeskrivelse». I dette 
dokumentet vurderes også utredningsbehov
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Grønnvollvegen – alternativ III

Det ble vurdert 3 alternativer for ny 
kryssløsning FV. 868 og Grønnvollvegen. 
Alternativ III ble valgt etter dialog med 
Statens vegvesen, Lyngen kommune, 
bygdeutvalget og grunneier.

Alternativ III viste at vegkant gikk inntil 
nabogrense som er markert rød linje på 
kartet. Vegen er trukket noe bort fra 
grensen etter ønske fra grunneier. 
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Vurdering av busslommer og avkjørsel
Statens vegvesen ba om vurdering av busslomme og avkjørselsforhold mot Furustua/privat veg på 
motsatt side av fylkesveg 868.

Det tillates bare én avkjørsel  i området nord for butikken. Alternativ I viser at avkjørselen til Furustua 
tilknyttes privat veg, alt. II motsatt (at privat veg tilknyttes avkjørselen til Furustua). Statens vegvesen, 
Lyngen kommune og bygdeutvalget tilrår alternativ II.

ALT. 
I

ALT. II
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Vurdering av parkeringsplasser

ALT. I ALT. II

Alternativ I viser «gjennomkjøringsveg» med parkeringsplasser tilknyttet denne. Alternativ II viser at 
parkeringsplassene knyttes direkte mot bakenforliggende veg. Gangsti fra parkeringsplassen til Furustuas 
inngang bør opparbeides.
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2 

 
 
Fig.1 - Reguleringsplanen 
 
Bakgrunn og hensikt 
 
Det foreligger godkjent reguleringsplan for hele tettstedet. Lyngen kommune ønsker at deler 
av reguleringsplanen endres. Hovedhensikten med reguleringsendringen er først og fremst å 
forbedre trafikksikkerheten i vegkryss Grønnvollveien/Fylkesveg 868 og legge til rette for 
parkering nært skole/idrettsplass. Oppstartmeldingen hadde fokus på disse forholdene og 
planavgrensningen omfattet dermed bare vestsiden av fylkesveg 868. 
 
Under planprosessen framkom det spørsmål fra Statens vegvesen om lokalisering av 
busslommer og avkjørselsforholdene ved Furustua. I tillegg kom det innspill fra 
bygdeutvalget om parkeringsproblematikken i området. I møte med administrasjonen i 
Lyngen kommune den 11/1 2019, ble innspillene drøftet nærmere. Det var enighet om at 
planområdene skulle utvides til også å gjelde lokalisering av busslommer og 
atkomst/parkering til tidligere butikk og Furustua. Deler av østsiden av fylkesveg 868 
omfattes dermed også av reguleringsendringen. 
 
Nærmere beskrivelse av endringer 
 
Vegkryss Grønnvollvegen/FV868) 
 

- Eksisterende vegkryss stenges (markert med «X» på fig. 1) og flyttes ca. 80 m lenger 
mot nord. Dette innebærer at Grønnvollvegen for en slakkere helning, og knyttes 
sammen med både Bergvegen og Bakkevollvegen før kryssløsning mot fylkesveg 868.  

Busslommer 
 

Nord

Gr
øn

nv
ol

lv
ei

en

Ba
kk

ev
ol

lve
ie

n

Bergveien
Parkering

FV868x

Skoleveien

Gang- og sykkelveg

So
lv

ol
lv

ei
en

Furustua

Tidl. butikk

32



3 

- I gjeldende plan er det ikke regulert busslommer, men området på østsiden av 
butikken er brukt som busslomme. Denne opprettholdes og inntegnes som busslomme 
i nåværende planforslag. På østsiden av fylkesvegen er det regulert kantstopp på grunn 
av begrenset areal til både avkjørsel og busslomme.  

   
Parkering ved butikk 
 

- Butikken er nedlagt i dag, men bygget antas å bli tatt i bruk. Samordning/omlegging 
av SV2 og SV3 gjør det mulig å regulere parkeringsplasser tilknyttet bygget. 

 
Parkering Furustua 
 

- Parkeringsareal ved Furustua er begrenset og det er regulert flere parkeringsplasser for 
Furustua mot bakenforliggende veg (SV1). 

 
Parkering ved skole/idrettsplass. 
 

- Skolevegen er i gjeldende plan forutsatt stengt, men fysisk stenging er ikke 
gjennomført. Stenging av vegen vil gi uheldige virkninger ved avvikling av 
fotballkamper og bidra til at parkeringsplassene for industrien på motsatt side av 
fylkesvegen tas i bruk. Dette vil også generere uheldig gangtrafikk over fylkesvegen. 
Endringen medfører at krysset Skolevegen/FV868 opprettholdes som tidligere og at 
det reguleres en parkeringsplass (SPA1) som tilknyttes denne. 

 
Øvrige del av kjøre- og gangvegnett opprettholdes i stor grad som i gjeldende reguleringsplan 
for Furuflaten. I nåværende forslag er imidlertid fortauene forlenget noe for å nå fram til 
bussholdeplassene.  
 
Planprosess.  
 
Melding om oppstart har vært ute til offentlig ettersyn i perioden 07/3 2018 til 9/4 2018. 
Oppstartmeldingen ble annonsert i Framtid i Nord og har vært lagt ut på kommunens 
hjemmeside. Innen fristens utløp var det tilsammen innkommet 4 brev til oppstartmeldingen 
(Sametinget, Troms Fylkeskommune, Fylkesmannen i Troms og Statens vegvesen). 
Sammendrag av merknadene framgår av pkt. 4.1, side 8.  
Under planprosessen har det vært dialog med grunneier, Lyngen kommune og arbeidsgruppe 
for bygdeutvalget i Furuflaten.  
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2.  BESKRIVELSE AV EKSISTERENDE SITUASJON 
 
 2.1  Lokalisering 
 

 
 
Fig. 2 – Oversiktskart Furuflaten  
 
Avgrensing av området som skal endres er vist med rød stiplet linje. Endringen omfatter en 
liten del av gjeldende reguleringsplan. 
 
 

 
 
Fig. 3 – Flyfoto av planområdet 
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 2.2 Topografi, vegetasjon og grunnforhold 
 
Området er forholdsvis flat der Skoleveien, Solvollveien og Bakkevollveien knytter seg til 
fylkesvegen. I sørlige del av planområdet er imidlertid terrenget på vestsiden av fylkesvegen 
bratt og Grønnvollvegen har et stigningsforhold på ca. 1:7 før den munner ut på fylkesveg 
868. På glatt føre representerer dette fare for trafikkuhell.  
 
Mesteparten av planforslaget vest for fylkesveg 868 består av vegnett. I sørlige del av området 
er det et lite område definert som snaumark (Nibio) med noen trær oppå skrenten.  
 
Ifølge NGUs løsmassekart (geo.ngu.no/kart/losmasse, søk 11.03.19) består grunnforholdene i 
området i stor grad av elveavsetninger. Sør i planområdet ved Grønnvollveien består 
grunnforholdene av forvitringsmateriale, som anses som sikker byggegrunn.  
 
 
 2.3 Eiendomsforhold og bebyggelse 
 
Vest for fylkesvegen er eiendommene 67/78, -2, -78, -89, -120, -135, -52, -113 og -121 
innenfor planavgrensningen. På østsiden av fylkesvegen inngår byggeområder for tidligere 
butikk (67/89), Furustua (67/15) og én bolig (67/35). 
 
 
 2.4  Natur og miljø 
 
Søk fra artsdatabanken (artskart.artsdatabanken.no, søk 16.04.18) viser ingen rødlistearter 
innenfor planområdet. Vest for planområdet ble det i 2015 observert gaupe (sterkt truet art) og 
øst for planområdet (langs kystlinjen) ble det i 2012 observert teist (sårbar art).  

Søk fra kulturminnesok.no (16.04.18) viser at det ikke ligger noen kulturminner i området.  
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3. OVERORDNEDE RAMMER OG FØRINGER 
 
 3.1  Nasjonale føringer 
 
Kommunal planlegging må forholde seg til lover, forskrifter, bestemmelser og retningslinjer. 
Av de mest sentrale for reguleringsområdet nevnes følgende: 
 

- Plan og bygningsloven 
- Vegloven 
- Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013  

 
 
 3.2  Regionale føringer 
 

- Fylkesplanen for Troms 2014 -2020, kap. 5 - arealpolitiske retningslinjer  
- Ingen regionale plandokumenter legger direkte føringer for reguleringsendringene. 

 
 

 3.3  Kommunale føringer 
 

- Kommuneplanens samfunnsdel 
- Kommuneplanens arealdel  
- Gjeldende reguleringsplan for Furuflaten 
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4. OPPSTARTSMELDING OG INNSPILL 
 
 4.1 Tilsendte interessenter og mottatte svar 
 

Nr. Interessenter Oppstart Dato svar 
1 Fylkesmannen i Troms 07.03.18 09.04.18 
2 NVE, Region Nord 07.03.18  
3 Sametinget  07.03.18 14.03.18 
4 Troms fylkeskommune 07.03.18 09.04.18 
5 Statens vegvesen 07.03.18 23.03.18 
6 Lyngen kommune 07.03.18 Avviklet møter 
7 Bygdeutvalget i Furuflaten 07.03.18 Avviklet møter 
8 Troms Kraft 07.03.18  
11 Ann Helen Ringbakken                   9011 TROMSØ 07.03.18  
12 Annbjørg Olsen                               9062 FURUFLATEN 07.03.18  
13 Tom-Frode Johansen  9062 FURUFLATEN 07.03.18  
14 Eirin Larsen og Jan Einar Sætre  9062 FURUFLATEN 07.03.18  
15 Lennart og Linn Cathrin Larsen 9062 FURUFLATEN  07.03.18  
16 Hans Åge Ohnstad-Johansen 5042 BERGEN 07.03.18  
17 Egil Arnold Larsen  9062 FURUFLATEN 07.03.18  
18 Bjørn Vidar Solberg  9062 FURUFLATEN 07.03.18  
19 Roger Larsen   9014 TROMSØ 07.03.18  
20 Laila Lanes   9014 TROMSØ 07.03.18  
21 Brit Åshild Lanes Jensen  9062 FURUFLATEN 07.03.18  
22 Elsa og Amund Flesvik  2032 MAURA 07.03.18     
23 Thorleiv Meyer Michelsen 9062 FURUFLATEN 07.03.18  
24 Lyngen Fabrikker AS  9062 FURUFLATEN 07.03.18  
25 Gunn Elinor Ophaug  2070 RÅHOLT 07.03.18  
26 Lilly Viktoria Johansen  9062 FURUFLATEN  07.03.18  
27 Trond Arild Johansen  2070 RÅHOLT  07.03.18  
28 Roald Nikolai Johansen  9062 FURUFLATEN  07.03.18  
29 Sigrun Ringbakken  9062 FURUFLATEN  07.03.18  
30 Lilly Viktoria Johansen  9062 FURUFLATEN 07.03.18  
31 Roald Nikolai Johansen  9062 FURUFLATEN  07.03.18  
32 Trond Arild Johansen  2070 RÅHOLT  07.03.18  
33 Oddmund Robert Elveslett 9062 FURUFLATEN  07.03.18  
34 Steinar H Ringbakken   3292 STAVERN  07.03.18  
35 Jan-Erik Langgård  9062 FURUFLATEN  07.03.18  
36 Odd Steinar Høyvik   9062 FURUFLATEN 07.03.18  
37 Oddmund Robert Elveslett 9062 FURUFLATEN 07.03.18  
38 Jan-Erik Langgård  9062 FURUFLATEN  07.03.18  
39 Steinar H Ringbakken   3292 STAVERN  07.03.18  
40 Sigrun Ringbakken  9062 FURUFLATEN  07.03.18  
41 Reidar J. Ringbakken               1365 BLOMMENHOLM  07.03.18  
42 Knut Ringbakken  4083 HUNDVÅG  07.03.18  
43 Bård Ringbakken                9062 FURUFLATEN  07.03.18  
44 Olaug Johanne Johansen               9060 LYNGSEIDET  07.03.18  
45 Lillian Jensen   9006 TROMSØ 07.03.18  
46 Gunhild Helene Stenberg  9062 FURUFLATEN  07.03.18  
47 Audun Hilbert Hamnvik                  9062 FURUFLATEN  07.03.18  
48 Ole Jostein Hamnvik  9062 FURUFLATEN 07.03.18  
    

 
Fig 4 – Tilsendte interessenter og mottatte svar 
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Melding om oppstart ble sendt i brev til 5 sektormyndigheter, Lyngen kommune, Furuflaten 
bygdeutvalg, Troms Kraft og 40 grunneiere og andre interessenter tilknyttet planområdet. 
Oppstartmeldingen ble annonsert i Framtid i Nord og på kommunens hjemmeside og har vært 
ute til offentlig ettersyn i perioden 07/3 2018 til 9/4 2018. Innen fristens utløp var det 
tilsammen innkommet 4 innspill til oppstartmeldingen. Det gis et kort sammendrag av 
innspillene:  
 
Troms fylkeskommune 
 

- Ønsker kopi av referat for oppstartsmøte. 
- Viser til vegvesenet sitt innspill angående samferdsel. 
- Minner om tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt, jamfør kulturminneloven §8. 
- Ved høring av planforslag bør SOSI-fil og PDF av plankartet sendes til kartverket på 

e-post: plantromso@kartverket.no. Oversendelsen bør skje før høring.  

Kommentarer: Merknadene etterkommes. 

Sametinget 

- Sametinget ser ikke at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete 
samiske kulturminner. Sametinget minner om den generelle aktsomhetsplikten og 
foreslår følgende tekst i bestemmelsene: «Skulle det under bygge- og anleggsarbeid 
komme spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses. Melding sendes 
Sametinget og Troms fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om 
kulturminner (kml.), § 8 annet ledd». 

Kommentarer: Merknaden etterkommes (se forslag til planbestemmelser pkt. 2.1).  

Fylkesmannen i Troms 

- Fylkesmannen ber om at plankart sendes som PDF og SOSI format til offentlig høring 
til kartverket Tromsø på e-post: plantromso@kartverket.no. Filene som oversendes 
skal være identiske med plankart som legges til offentlig ettersyn. Ved oppstart ber 
Fylkesmannen om at kommunen leverer planavgrensningen til kartverket Tromsø. 

Kommentarer: Samme merknad som fra Troms fylkeskommune. Merknaden 
etterkommes. 

Statens vegvesen 

- Viser til vegnormalens Håndbok N100 «veg- og gateutforming».  
- Anbefaler at Grønnvollveien og Solvollveien (Bakkevollveien) knyttes sammen til én 

felles adkomst mot fylkesvegen.  
- Nye/oppgraderte atkomster til riks- eller fylkesveger skal godkjennes av SVV. 
- Statens vegvesen vil tillate parkeringsplasser inntil 10m fra fylkesvegens vegkant. 
- Statens vegvesen forutsetter at myke trafikanters interesse og sikkerhet blir ivaretatt på 

en tilfredsstillende måte i og rundt planområdet.  
- Området må gjøres tilgjengelig for alle ved hjelp av universell utforming.  
- SVV ber om at forslag til plankart og bestemmelser oversendes for en uformell 

gjennomgang før planen legges til offentlig ettersyn. 

Kommentarer: Merknadene etterkommes. 
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5. ORGANISERING, MEDVIRKNING OG FRAMDRIFT 
  
 5.1 Organisering/deltakelse  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5 – Organisering og deltakelse 
 
 
 5.2 Medvirkning/rådgivning  
 
Medvirkning - politisk/administrativt 
 
Det er Lyngen kommune som er planmyndighet og dermed ansvarlig for behandling av 
planen. Formannskapet fungerer som kommunens planutvalg. 
 
Figuren ovenfor illustrerer arbeidsutvalg bestående av administrasjonen i Lyngen kommune 
og konsulent. Figuren viser videre medvirkning fra interne og eksterne deltakere. Med interne 
deltakere menes beboere/interessenter i kommunen, mens eksterne deltakere omfatter 
interessenter utenfor Lyngen kommune.  
 
Medvirkning - innbyggerne  
 
Stedets innbyggere får informasjon og inviteres til å komme med innspill til planarbeidet med 
bruk av følgende metoder: 
 

- Informasjon på kommunens hjemmeside  
- Informasjon gjennom media  
- Møter/dialog med bygdeutvalget 
- Skriv, møter/dialog med grunneiere 
 

Medvirkning - fylkeskommunale og statlige interessenter 
 
Statens vegvesen er den viktigste medvirkningspart i reguleringsendringen da endringene i 
stor grad omfatter vegspørsmål. Det har vært dialog med statens vegvesen under 
planprosessen. Øvrige regionale myndigheter som er tilskrevet er Troms fylkeskommune, 
Fylkesmannen i Troms, Sametinget og NVE (se figuren ovenfor).  

ARBEIDSGRUPPE
(konsulent/adm.)

INTERNE DELTAKERE
- Innbyggerne
- Bygeutvalget
- Skole/ barnehage
- Barnas representant i plansaker
- Eldes representant i plansaker
- Råd for funksjonshemmede

EKSTERNE DELTAKERE
- Fylkesmannen
- Troms fylkeskommune
- Sametinget
- NVE 
- Statens vegvesen
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 5.3 Arbeidsprosess og framdrift  
 

Dato   Beskrivelse   Ansvar 
Februar 2018 - Oppstartsmøte 

- Befaring  
- Gjennomgang av tidligere planer 

ADM/KON 
KONSULENT) 
ADM/KON 

Mars 2018 - Møte med grunneier 
- Offentlig melding om oppstart 

KON 
KON 

April 2018 - Mottatt innspill til oppstartmelding KON 
Mai 2018 - Utarbeidelse av planforslag med alt. vegløsninger KON 
Juni 2018 - Oversendelse av alternativer til Statens vegvesen 

- Tilbakemelding fra Statens vegvesen (alle alt. OK) 
- Oversendelse av alternative løsninger til grunneier 

KON 
SVV (vang) 
KON 

September 2018 - Møte med grunneier KON 
Oktober 2018 - Møte med bygdeutvalget KON 
November og 
desember 2018 

- Møte med Lyngen kommune/bygdeutvalget 
- Klargjøring av planforslaget til off. ettersyn 

(utarbeidelse av kart, beskrivelse og bestemmelser) 

KON/LK/BU 
KON 

Januar 2019 - Justering/endring av plangrense ADM/KON 
Mars 2019 - Planen legges ut til offentlig ettersyn Formannskapet 

 
Fig. 6 – Planprosessen   
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6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 
 6.1  Alternativer 
 
Hovedhensikten med reguleringsendringen er å bedre kryssløsning mellom Grønnvollvegen 
og FV 868. I oppstartmøte med Lyngen kommune ble det signalisert ønske om at alternative 
vegløsninger til gjeldene reguleringsplan ble vurdert. Nedenfor presenteres vegløsningen i 
gjeldende reguleringsplan og 3 ulike alternativer.   
 

 
 
Fig 7 - Gjeldende reguleringsplan 
 
 

 
 
Fig. 8 – Alternative vegtracéer  
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Løsningen i gjeldende reguleringsplan er en forbedring av eksisterende situasjon, men 
Grønnvollvegen er fortsatt bratt og løsningen betinger mange veger i området (fig. 8).  
 
De øvrige alternativene som er vist (fig. 9) har samme prinsipp for avkjørselssanering som 
vist i gjeldende reguleringsplan, dvs. at Bergvegen og Bakkevollvegen tilknyttes 
Grønnvollvegen før de tilknyttes fylkesveg 868. I tillegg er det tatt utgangspunkt i at vegene 
ikke skal være brattere enn 1:10 (anbefalt i vegnormalene). Dette medfører at Grønnvollvegen 
må forlenges med ca. 80 m før den munner ut på FV868. Prinsippene i de ulike alternativene 
er de samme, forskjellen ligger først og fremst på volum av fyllings- og skjæringskanter. 
 
I planprosessen har det vært dialog med Statens vegvesen. Statens vegvesen har gitt 
tilbakemelding om at alle alternativene er akseptable, og de vil godta det alternativet 
kommunen og grunneierne ønsker. I dialog med kommunen, arbeidsutvalg for bygdeutvalget 
og grunneier ble det besluttet at alternativ I legges til grunn for videre arbeid.  
 
 6.2  Beskrivelse av valgt alternativ  
 
6.2.1 Nytt kryss – Grønnvollvegen/ fylkesveg 868 
Nedre del av Grønnvollveien er bratt (1: 7) før den munner ut på FV868. På glatt føre 
representerer dette fare for trafikkulykker. Omlegging av Grønnvollveien er derfor planens 
sentrale del og hovedgrunnen for reguleringsendringen. 
 

 
 
Fig. 9 – Illustrasjon av endret vegnett og atkomstforhold 
 

          Nye veier med koter
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          Rekkverk
          Natursteinsmur
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- Den nye atkomstvegen legges inntil bakkekant og stiger fra kote 12 til kote 19 og 
bindes sammen med boligveg i sør (Bergveien). 

- I likhet med de øvrige alternativene medfører løsningsforslaget terrenginngrep (i 
hovedsak fylling) og bygging av rekkverk tilrås. 

- Grønvollvegens øvre del legges i skjæring og gjøres noe lengre for å oppnå 
tilfredsstillende stigningsforhold før sammenbinding med den nye vegen. 

- Området mellom fylkesvegen og ny atkomstveg kan ikke benyttes til byggeformål 
pga. krav til byggegrenser og er regulert til grønnstruktur (området må gis en 
parkmessig behandling). Illustrasjonen viser etablering av lav natursteinsmur ved 
fyllingsfot. Grunneier ønsker inntil videre å eie området. 

 
 
6.2.2 Busslommer, atkomstforhold og parkering 
 

 
 
Fig. 10 – Illustrasjon av bussholdeplasser, atkomst og parkering ved Furustua 
 
Vestsiden av FV. 868: 

- Det er ikke inntegnet busslommer i gjeldende reguleringsplan. Et område benyttes 
imidlertid til busslomme i dag og er i nåværende endringsforslag blir denne 
opprettholdt (busslomma ligger hensiktsmessig plassert i forhold til vegomleggingen).  

- I gjeldende reguleringsplan avsluttes fortauet ved Bakkevollvegen. I nåværende 
planforslag er fortauet forlenget med ca. 50 m mot sør (til busslommen). 
 

Østsiden av FV. 868: 
- I gjeldende reguleringsplan er avkjørselen til Furustua tilknyttet privat veg før 

tilknytning til fylkesvegen. I nåværende endringsforslag er siste del av privat veg 

NordFURUSTUA

TIDLIGERE 
BUTIKK

Kantstopp

Busslomme

Bakkevollvegen

FV 868

          Kjøreveger
          Fortau
          Plattform (kantstopp)
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trukket noe lengre mot øst og tilknyttet avkjørselen til Furustua. Dette gir rom for 
etablering av parkeringsplasser til tidligere butikk.  

- I gjeldende reguleringsplan er det regulert fortausløsning framfor butikken. Fortauet er 
forlenget mot nord (til avkjørselen til Furustua). På denne strekningen er det 
forholdsvis liten plass til busslomme og i reguleringsendringen tilrås etablering av 
kantstopp direkte til fortau. 

- Parkeringsplasser til Furustua er lokalisert mot bakenforliggende veg. Vegen er privat 
veg i dag, men det tilrås at strekningen til og med parkeringsplassen blir offentlig veg. 

 
 
6.2.3 Ny parkeringsplass tilknyttet Skoleveien 
 
Deler av området nyttes i dag til parkering, men inngår ikke i gjeldende reguleringsplan.  
 
I eksisterende reguleringsplan er Skoleveien foreslått stengt og at kjøreatkomst til skolen 
lokaliseres til Solvollveien. Stenging av Skoleveien medfører imidlertid uheldige 
trafikkforhold ved bruk av idrettsplassen. Ved arrangementer parkeres det på industriområdet 
som ligger på motsatt side av fylkesvegen. Dette er ugunstig for bedriftene og genererer 
fotgjengertrafikk over fylkesvegen.  
 
Det tilrås at avkjørselen til Skoleveien opprettholdes og reguleres til offentlig veg i 
parkeringsplassens lengde (ca. 40 m). 
 

       
 
Fig.11 - Eksisterende situasjon           Fig. 12 – Framtidig løsning 
 
Fig. 11 viser dagens situasjon sett fra fylkesvegen mot vest. Fig 12 er utsnitt av foreslåtte 
reguleringsendring og viser oppgradering av parkeringsplassen med fortsatt bruk for idrettslag 
og turgåere. Eiendommen eies av Lyngen kommune og parkeringsplassen er vist med 
omkringliggende vegetasjonsbelte mot sør, øst og vest. Parkeringsplassen er regulert 10 meter 
fra fylkesvegens vegkant.. 
 
6.2.4 Øvrig del av planområdet 
 
Øvrige del av planområdet er sammenbindingen mellom nytt vegkryss i sør og 
parkeringsplassen i nord og omfatter fylkesveg 868 med tilhørende fortau. Strekningen er 
identisk med gjeldende reguleringsplan og beskrives derfor ikke nærmere. 
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6.2.5 Oversikt over arealformål 
 
Områdene innenfor planavgrensningen er planlagt til: 
 
Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-7, nr. 1)  
 

a) BFS1 - Bolig 
- Eksisterende bolig, ingen endringer for bygning og atkomstforhold.  
- Noe mere biltrafikk på tilstøtende boligveg ved arrangementer på Furustua. 
b) BOP1 - Offentlig og privat tjenesteyting (Furustua) 
- Eksisterende bygning, ingen endringer for bygning, kjøreatkomst og lekeplass. 
- Parkering lokalisert mot bakenforliggende veg. Gangvegforbindelse må sikres fra 

parkeringsplass til inngangsparti. 
 
Samferdsel og teknisk infrastruktur (PBL § 12-7, nr. 2) 
 

a) Veg 
- Vegbredde for eksisterende fylkesveg er regulert i en bredde på 6 meter. 
- Vegbredde for kommunal veg er regulert i en bredde på 5 meter.  
b) Annen veggrunn – teknisk anlegg  
- Brukes som grøft, snøopplagring, lys mm.   
c) Annen veggrunn – grøntareal 
- Brukes til fylling og skjæring  
d) SPA1 - Parkering 
- Området i nord var regulert til «område for allmennyttig formål» i tidligere plan. Deler 

av dette området vil reguleres til parkering (SPA1) og vil ligge 10 m fra vegkant til 
fylkesvegen. Parkeringsplassen vil være offentlig. 

- Parkeringsplasser tilhørende byggeområder er vist med stiplet markering. 
e) Fortau 
- Sammenhengende fortausløsninger er regulert på vestre side av fylkesvegen. Tilgang 

til barnehage, park og fotballbane gjør at dette er hensiktsmessig. Fortausløsningen er 
stort sett det samme som i eksisterende reguleringsplan, men er forlenget med ca. 50 
m mot sør.  

- Fortausløsning på østre side av fylkesvegen er det samme som i gjeldende 
reguleringsplan, men er i tillegg forlenget med ca. 35 m (strekningen mellom 
avkjørselen til Furustua og butikken. På denne strekningen inngår også kantstopp for 
busser. 

f) Busslomme (SKH1) og kantstopp (SH1) 
- Det er regulert inn en busslomme vest for fylkesvegen og kantstopp øst for 

fylkesvegen.  
 

Grønnstruktur (PBL § 12-7, nr. 3) 
 

a) G1 - Friluftsområde  
- Formålet brukes til øvrig areal som ikke inngår til veganlegg mellom FV868 og 

Grønnvollveien/Bergveien.  
b) GV1 – Vegetasjonsskjerm 
- Områdene nord, øst og vest for parkeringsplassen SPA1 er vist som 

vegetasjonsskjerm.  
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7. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 
 
 7.1  Konsekvensutredning  
 
I oppstartsmøtet med Lyngen kommune så man ikke behov for konsekvensvurdering, da 
endringene ikke førte til vesentlige endringer av gjeldende reguleringsplan. Kommunen mente 
en god bekrivelse av endringene var tilstrekkelig. 
 
Søk fra artsdatabanken (artskart.artsdatabanken.no, søk 16.04.18) viser ingen rødlistearter 
eller kulturminner innenfor planområdet. Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 kommer derfor ikke 
til anvendelse (se beskrivelse pkt. 2.4 «Natur og miljø», side 4) 
 
 
 
 7.2  Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 
  
Alle planer der det legges til rette for utbygging skal vurderes med hensyn på risiko og 
sårbarhet (plan- og bygningslovens § 4-3).  
 
 
7.2.1 Vurdering av relevante farer knyttet til trafikk 
 

Vurdering Faretype 
Ja Nei 

Kommentarer Tilgjengelig 
kunnskap 

Ulykkes-
punkter 

 x Det er 1 kjent ulykkespunkt innenfor 
planområdet (utforkjøring på Grønnvollvegen 
2001). I Furuflaten utenfor planområdet er det 
1 ulykkespunkt (utforkjøring på fylkesvegen i 
1986 med 1 alvorlig skadd og 1 lettere skadd). 

Norsk 
Veidatabank 
(Statens 
vegvesen). 

Transport av 
farlig gods  

 x Farlig gods kan forkomme på eksisterende 
fylkesveg og tidvis i industriområdet. 
Tiltakene i planforslaget vil imidlertid ikke 
medføre økt transport av farlig gods.   

Direktiv 
2008/68/EF – 
Innlandstransport 
av farlig gods  

Myke 
trafikanter 

 x Manglende gangveg og kryssing av fylkesveg 
utgjør størst fare for gående og syklende i dag. 
Gjennomføring av planforslaget vil bedre 
trafikksikkerheten for myke trafikanter 
betraktelig. 

Veiledere Statens 
vegvesen: 
- Håndbok N100 
- Håndbok V122 

Støy og luft- 
forurensning  

 x Noe støy og luftforurensning kan knyttes til 
fylkesvegen og trafikk i industriområdet. 
Tiltakene i planforslaget vil ikke medføre økt 
støy og forurensning i området. 

Retningslinjer for 
støy i 
arealplanlegging 

Ulykker i 
nærliggende 
transportårer 

 x Hendelser knyttet til fylkesveg 868 i 
Pollfjelltunnelen kan utgjøre en risiko for 
Furuflaten-samfunnet. Tiltakene i planforslaget 
vil imidlertid ikke påvirke 
utilsiktede/ukontrollerte hendelser.  

Statens vegvesen 

 
Fig. 13 – Vurdering av relevante farer knyttet til trafikk 
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7.2.2  Vurdering av relevante naturgitte farer  
 

Vurdering Faretype 
Ja Nei 

Kommentarer Tilgjengelig kunnskap 

Snøskred  x Planområdet er ikke utsatt for 
snøskred. 

NGIs aktsomhetskart 
30.04.18. Klimaprofil 
Troms. 

Sørpeskred  x Planområdet er ikke utsatt for 
sørpeskred. 

NGIs aktsomhetskart. 
Klimaprofil Troms. 

Jord- og steinras  x Planområdet er ikke utsatt for jord- og 
steinras/steinsprang. 

NGIs aktsomhetskart. 
Klimaprofil Troms. 

Isskred  x Planområdet er ikke utsatt for isskred. Lokal kunnskap. 
Fjellskred   x Planområdet vil ikke påvirkes av 

oppskyllingshøyde fra fjellskred. 
Beregnet oppskyllings-
høyde, NGI-rapport -18. 
Klimaprofil Troms. 

Utglidninger 
setninger 

x  Grunnforholdene må vurderes før 
omlegging av Grønnvollvegen.  
Se nærmere beskrivelse side 18. 

NGIs Løsmassekart og 
utførte undersøkelser. 
Klimaprofil Troms. Se 
vedlagt rapport fra  

Flomfare og 
erosjon  

x  Ifølge NVE Atlas (aktsomhetskart) kan 
områdene nord for Solvollvegen være 
flomutsatt. Mindre bekker kan føre til 
mye vann i dype grøfter ved 
manglende drenering. 

NVE-veileder 2018. 
Flom og skredfare i 
arealplaner. 
Klimaprofil Troms. 
Lokal kunnskap. 
NVE Atlas. 

Ekstremnedbør  x Fare knyttet til ekstremnedbør er 
definert som utfordringer ved 
overvannshåndtering. Vurderes som 
lite relevant, men det vil tas hensyn til 
nedbør ved prosjekteringsarbeidet av 
vegnettet.  

Korttidsnedbør og 
ekstremnedbør (Norsk 
klimasenter), 
Klimaprofil Troms. 

Sterk vind   x Planområdet er ikke spesielt utsatt for 
sterk vind, men det vil tas hensyn til 
vindforhold ved prosjektering av 
vegnettet.  

Norsk klimaservice-
senter, Klimaprofil 
Troms  
  

Havnivåstigning
/stormflo  

 x Vurdert som lite relevant. “Estimater av 
havnivåstigning i norske 
kystkommuner".  
Klimaprofil Troms. 

Isgang   x Vurdert som lite relevant.  Lokal kunnskap. 
Klimaprofil Troms. 

Radon  x Vurdert som lite relevant pga. tiltakets 
karakter (veger og uteområder). 

Statens strålevern, 
Lokal kunnskap. 

Regulerte vann  x I planområdet finnes ikke åpent vann 
med fare for usikker is eller drukning. 

Lokal kunnskap. 

Terreng-
formasjoner 

 x I planområdet finnes ikke terreng-
formasjoner som utgjør spesiell fare. 

Kartverk og lokal 
kunnskap   

Skog-
/lyngbrann  

 x Vurdert som lite relevant.  Lokal kunnskap. 

 
Fig. 14 – Vurdering av relevante naturgitte farer 

7.2.3 Vurdering av relevante farer knyttet til virksomheter 
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Vurdering Faretype 
Ja Nei 

Kommentarer Tilgjengelig 
kunnskap 

Miljøgifter i 
grunnen 

x  I sørlige del av planområdet har det 
tidligere vært bensinpumpe. Lyngen 
kommune gjør nødvendige 
undersøkelser før planen sluttbehandles. 

Lokal kunnskap. 
Direktoratet for 
samfunnssikkerhet. 
Se vedlagt analyse-
rapport fra Eurofins. 

Forurensning/ 
kjemikalieutslipp    

 x Tiltakene vil ikke medføre til 
forurensning/kjemikalieutslipp i 
området.  

Lokal kunnskap. 
Direktoratet for 
samfunnssikkerhet. 

Brann/eksplosjon  x Tiltakene vil ikke medføre til økt brann- 
og eksplosjonsfare. 

Lokal kunnskap. 
Direktoratet for 
samfunnssikkerhet. 

Høyspent x  Det går ikke høyspentmaster i området. 
Lyngen kommune undersøker om det 
finnes jordkabler som påvirker området 
med magnetiske felt.  

Troms Kraft. 
Lokal kunnskap. 
Se vedlagt rapport fra 
Geomatikk. 

 
Fig. 15 – Vurdering av relevante farer tilknyttet virksomheter 

7.2.4 Vurdering av relevante farer knyttet til samfunnssikkerhet 
 

Vurdering Faretype 
Ja Nei 

Kommentarer Tilgjengelig kunnskap 

Kritisk 
infrastruktur 

 x Bortfall av elektrisitet, data, 
vannforsyning, stengt tunnel er 
kritiske infrastruktur for Furuflaten-
samfunnet. Tiltakene i planforslaget 
vil imidlertid ikke påvirke disse 
hendelsene. 

Plan og bygningsloven, 
Kommunes helhetlige 
ROS-analyse og 
beredskapsplan. 

Energiforsyning  x Tiltakene i planforslaget vil ikke 
endre/svekke forsyningssikkerheten i 
området.  

Plan og bygningsloven, 
ROS-analyse og 
beredskapsplan. 

Brann og redning  x Furuflaten har eget brannkorps, men 
kan i perioder om vinteren ha usikker 
brannvannforsyning. Tiltakene i 
planforslaget vil ikke endre/svekke 
brann- og redningsarbeid. 

Kommunes helhetlige 
ROS-analyse og 
beredskapsplan. 

Terror og 
sabotasje 

 x Vurdert som ikke relevant, da 
hverken tiltakene i seg selv eller i 
nærheten kan defineres som 
terrormål. 

Plan og bygningsloven, 
Beredskaps 
temaveileder 2010, 
St.meld nr. 17 

Dambrudd  x Eventuelt dambrudd fra 
vannforsyningsanlegg vil ikke 
påvirke planområdet. 

«Forskrift» om 
sikkerhet ved 
vassdragsanlegg” 2010. 

Skipshavari  x Vurdert som ikke relevant. Havne- og 
farvannsloven 

 
Fig. 16 – Vurdering av relevante farer tilknyttet samfunnssikkerhet 
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 7.3 Nærmere vurdering av relevante farer 
 
Sjekklistene har avdekket grunnforhold, flomfare, tidligere bruk og høyspent som mulig farer 
og som må vurderes nærmere.  
 
Metode  
 

                    Konsekvens 
Sannsynlighet 

1. 
Svært liten 

2. 
Liten 

3. 
Middels 

4. 
Stor 

5. 
Meget stor 

5. Svært sannsynlig      
4. Meget sannsynlig       
3. Sannsynlig   Miljøgifter   
2. Moderat sannsynlig flom  Høyspent kvikkleire  
1. Lite sannsynlig      

 
Fig. 17 – Risikomatrise 
 
- Rødt felt indikerer uakseptabel risiko – ikke bygging eller krav til risikodempende tiltak 
- Gult felt indikerer akseptabel risiko - men risikodempende tiltak må vurderes 
- Grønt felt indikerer akseptabel risiko – risikodempende tiltak ikke nødvendig 
 
 

Sannsynlighetskategori Frekvens 
1. Lite sannsynlig Sjeldnere enn en hendelse pr. 1000 år 
2. Moderat sannsynlig I gjennomsnitt en hendelse pr. 100 – 1000 år 
3. Sannsynlig  I gjennomsnitt en hendelse pr. 10 – 100 år 
4. Meget sannsynlig  I gjennomsnitt en hendelse pr. 1 – 10 år 
5. Svært sannsynlig Oftere enn 1 hendelse pr. år 

 
Fig. 18 – Sannsynlighetskategorier  
 
 

Konsekvenskategori Beskrivelse 
1. Svært liten Ingen person – eller miljøskader. Materielle skader mindre enn kr. 

100.000. Ingen skade på eller tap av samfunnsverdier.  
2. Liten Personskade - lokale miljøskader. Materielle skader mellom kr. 

100.000 – 1 million. Ubetydelig skade på samfunnsverdier. 
3. Middels  Alvorlig personskade – Regional miljøskade (restitusjonstid 1 år). 

Materielle skader mellom 1-10 mill. Kortvarig skade/tap av 
samfunnsverdier. 

4. Stor  Dødelig skade, en person – Regional miljøskade (restitusjonstid 10 år). 
Materielle skader mellom 10-100 mill. Skade på/tap av 
samfunnsverdier med noe varighet. 

5. Meget stor Dødelig skade, flere personer – Irreversibel miljøskade. Materielle 
skader større enn 100 mill. Varig skade på eller tap av 
samfunnsverdier. 

 
Fig. 19 – Konsekvenskategorier  
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7.3.1 Vurdering av grunnforholdene  
 

 
 
Fig. 17 – Utsnitt av løsmassekart (NGU).  
 
Det er særlig omleggingen av Grønnvollveien som utgjør et vesentlig tiltak i 
reguleringsendringen. Ifølge NGUs løsmassekart (geo.ngu.no/kart/losmasse, søk 16.04.18) 
består grunnforholdene av forvitringsmateriale i sørlige del av planen. Det er i denne delen de 
største inngrepene gjøres (forvitringsmateriale anses som sikker byggegrunn). 
 
I nordlige del av den nye atkomstvegen, før sammenknytningen til Bakkevollveien og 
fylkesvegen, består grunnen av elveavsetninger. Dette gjelder også for resten av planområdet i 
nordlig retning.  
 
Elveavsetninger kan i seg selv være god byggegrunn, men løsmassekartet viser ikke dybden 
på løsmassene. Dette innebærer en viss risiko for dårlig grunn under elveavsetningen. 
 
Selv om risikoen synes liten, er konsekvensene store ved eventuelle setninger og/eller 
utglidninger. Kunnskapsgrunnlaget vurderes derfor ikke til å være godt nok og det tilrås at det 
foretas en geoteknisk vurdering før planforslaget sluttbehandles. Geoteknisk vurdering er 
iverksatt og formannskapet vil bli orientert om status på møtet den 21.03.19. 
    
  
7.3.2 Vurdering av flomfare 
 
Det er bygget flomsikring langs Lyngsdalselva i en strekning på ca. 600 m fra brua og opp langs 
vassdraget. Ifølge NVE Atlas er området nord for Solvollvegen vist som aktsomhetsområde for 
flom. Reguleringsendringen omfatter imidlertid bare regulering av parkeringsplass og risikoen 
anses som akseptabel.  

N
or

d

Elveavsetninger
Forvitringsmateriale
Marin strandavsetninger
Planavgrensning
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7.3.3 Vurdering av miljøgifter i grunnen 
 
Lyngen kommune kjenner ikke til områder som kan inneholde miljøgifter i grunnen, men 
opplyser at det tidligere har vært bensinpumpe i sørlige del av området. Firmaet «eurofins» 
har gjort nærmere undersøkelser av det aktuelle området i januar 2019. Eventuelle 
konsekvenser er imidlertid ikke tydelige nok, men antas klarlagt innen formannskapsmøtet 
den 21.03.19. Det vil gis en muntlig informasjon på møtet.  
 
 
7.3.4 Vurdering av høyspentkabler 
 
Det går ikke høyspentmaster i området. Firmaet «Geomatikk» har sjekket om det finnes 
kabler i grunnen i januar 2019. Det er påvist kabler fra «Telenor Norge» og «Troms Kraft 
Nett AS», som må tas hensyn til ved anleggs- eller byggevirksomhet. Det er ikke påvist 
jordkabler knyttet til høyspentanlegg og dermed ingen fare knyttet til magnetiske felt. 
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§1 GENERELT 

1.1 Gyldighetsområde 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det 
området som er avgrenset på plankart, datert 11.03.19. 
 
 

1.2 Hovedhensikt med reguleringsplanen 
Hovedhensikten med reguleringsendringen er å forbedre trafikksikkerheten i vegkryss 
Grønnvollveien/Fylkesveg 868 og legge til rette for parkering nært skole/idrettsplass. 
 

1.3 Formål og hensynssoner i planforslaget (Pbl § 12-5) 
 
Bebyggelse og anlegg formål (pbl. §12-5, nr. 1) 

 Boligbebyggelse       kode: BFS1 
 Forretninger        kode: BF1 
 Offentlig og privat tjenesteyting     kode: BOP1 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. §12-5, nr. 2) 

 Veg         kode: SV1-3 +vegnavn 
 Kjøreveg        kode: FV868 
 Fortau         kode: SF 
 Annen veggrunn – tekniske anlegg     kode: SVT 
 Annen veggrunn – grøntareal      kode: SVG 
 Holdeplass/plattform       kode: SH1 
 Kollektiv holdeplass       kode: SKH1  
 Parkering        kode: SPA1 

 
Grønnstruktur (pbl. §12-5, nr. 3) 

 Grønnstruktur        kode: G1 
 Vegetasjonsskjerm        kode: GV1 
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§2 FELLES BESTEMMELSER 

2.1 Kulturminner/kulturmiljø 
a) Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor 

som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og 
Troms fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet 
ledd (§ 12-7, nr. 2 og -6). 

 
2.2 Geotekniske vurderinger 
a) Før planforslaget kan godkjennes, må det foreligge detaljerte grunnundersøkelser. Dette skal 

gi grunnlag for detaljprosjektering (nr. 12). 
b) Det skal utføres geotekniske vurderinger/grunnundersøkelser og redegjøres for eventuelle 

stabiliseringstiltak før igangsettingstillatelse kan gis (nr. 12). 
  
2.3 Universell utforming 
a) Ved oppføring av bygninger og opparbeiding av felles uterom, skal det tas hensyn til god 

tilgjengelighet og så langt som mulig følge prinsippene om universell utforming. Med søknad 
om rammetillatelse skal det dokumenteres hvordan tilgjengelighetsforhold og universell 
utforming er ivaretatt (nr. 4). 

 
2.4 Byggeområder 
a) Eventuelle nye bygg/tilbygg skal tilpasses eksisterende bebyggelse på en god måte (nr. 1).   
 
2.5 Samferdsel 
a) Det kan gjøres mindre justeringer ved prosjektering av alle vegene og parkeringsplassene i 

samråd med grunneier og aktuell vegmyndighet. (nr. 1, 2 og 7) 
b) Avkjørsel som er merket med pil på plankartet er eksisterende avkjørsel som opprettholdes 

(nr. 1 og 2).  
 
 
 
§3 BESTEMMELSER AREALFORMÅL 

3.1 BESTEMMELSER TIL BYGG OG ANLEGG, § 12-5, NR. 1 
 
3.1.1 Boligbebyggelse BFS1 
a) Området merket BFS1 skal nyttes som frittliggende enebolig (nr. 1).  
   
3.1.2  Forretninger BF1 
a)  Området merket BF1 skal nyttes som forretning (nr. 1).  
 
3.1.3  Offentlig eller privat tjenesteyting BOP 
a)  Området merket BOP1 skal nyttes som offentlig eller privat tjenesteyting (nr. 1).  
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3.2 BESTEMMELSER TIL SAMFERDSELSANLEGG OG TEK. INFRASTRUKTUR (§ 12-5, nr. 2) 
 
3.2.1 Veg SV1-3 + vegnavn 
a) Vegene SV2 og SV3 er felles. Resterende veger er offentlige (nr.14) 
 
3.2.2 Kjøreveg FV868 
a) Vegen merket FV868 er offentlig veg og skal nyttes som kjøreveg (nr. 1 og - 14). 
 
3.2.3 Fortau SF 
a) Fortau i tilknytning til FV868 er offentlige og skal opparbeides som vist på plankartet (nr. 1 og 

-14). 
 
3.2.4 Annen veggrunn – tekniske anlegg SVT 
a) Annen veggrunn – teknisk anlegg benyttes som veggrøft og snøopplagring (nr. 1). 
 
3.2.5 Annen veggrunn – grøntareal SVG 
a) Annen veggrunn - grøntareal benyttes som fyllingskant/-skjæring (nr. 1) 
 
3.2.6 Holdeplass/plattform SH1 
a) Området merket SH1 nyttes som busstopp (nr. 1). 
 
3.2.7 Kollektivholdeplass SKH1 
a) Området merket SKH1 nyttes som holdeplass for kollektivtransport (nr. 1). 
 
3.2.8 Parkering SPA1 
a)  Området merket SPA1 nyttes som offentlig parkeringsplass (nr.1 og 14).  
 
 
3.3 BESTEMMELSER TIL GRØNNSTRUKTUR (§ 12-5, nr. 3) 
 
3.3.1 Grønnstruktur G1 
a) Området merket G1 nyttes som grønnstruktur (nr.1).   
 
3.3.2 Vegetasjonsskjerm GV1 
a) Området merket GV1 nyttes som vegetasjonsskjerm (nr.1).   
 
 
 
§4 BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER (§ 11-8) 

a)  Innenfor de frisiktsoner (H140) som er vist på plankartet skal det ikke forekomme 
sikthindrende gjenstander eller vegetasjon som er høyere enn 0,5 m over tilstøtende 
kjørebaners plan (nr. 7). 
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 Lyngen kommunestyre  

 

Frikjøp av prosjektleder i 2 år til implementering av velferdsteknologi og 
mestringsteknologi i helse- og omsorg 

Henvisning til lovverk: 
 
Kommuneplanens samfunnsdel 2017 – 2029 
Kommuneplanens økonomidel 2016 – 2019 og 2019 – 2022 
Helse- og omsorgsplan 2010 - 2020 
Rehabiliteringsplan 2016 – 2020 
St.meld.15 Leve hele livet «Kvalitetsreform for eldre» 
 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 13.03.2019  
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
 
 
 

 
 

 

Rådmannens innstilling 
Rådmannen innstiller på frikjøp av prosjektleder i 2 år til implementering av velferdsteknologi 
og mestringsteknologi i helse- og omsorg. 
Lønnsmidlene dekkes av avsatte midler til Velferdsteknologi i økonomiplan 2016-2019. 
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Status budsjett pr. 01.03.19 er 1.800.000,-  
Utgiftene til lønn i 2 år beregnes til 1.200.000,-. 
 
 
 

Saksopplysninger 
I forbindelse med budsjettbehandling i 2016 ble det satt av 1 mill årlig fra 2016 – 2019 med 
tilsammen 3 millioner. 
Prosjektleder ble engasjert i 100 % stilling fra 20.08.17 – 31.12.18, der lønn har vært belastet 
«Velferdsteknologi». Dette ble gjort fordi man i oppstarten ikke ville kommet i gang uten å 
engasjere en prosjektleder.  
Fra 01.01 - 31.03.19 lønnes prosjektleder av prosjektmidler knyttet mot 
habilitering/rehabilitering fordi resterende beløp må gå til innkjøp av teknologi.  
Status på innkjøp: 
 

- Alarmer i 3. etg. på Lyngstunet er byttet ut med digitale trygghetsalarmer med varsling 

direkte til ansatte på jobb.  

- Lenangen omsorgssenter har fått alarmsystem på samme måte som 3.etg på Lyngstunet. 

Døralarmer er tatt i bruk på natt.  

- Defekte bevegelses-sensorer på Skjermet avdeling er erstattet med utstyr som varsler 

bevegelser koblet opp mot plattform for mottak.  

- Vi har midlertidig tatt i bruk en «plattform» for mottak av alarmer som letter 

arbeidshverdagen til ansatte, og sikrer at alarmer blir håndtert. Denne er lik over hele 

kommunen, slik at ansatte kan ta imot alarmer etter hvor de er på arbeid på ulike 

tidspunkt. Den har også ført til at samhandling mellom de ansatte både innad i 

avdelingen og på tvers av avdelinger er forenklet. 

- Trygghetsalarmer i hjemmene er byttet ut til digitale alarmer. Dette fordi Telenor 

begynte å legge ned det analoge telenettet i kommunen. 

- Vi har tatt i bruk sensorer som varsler når bruker går ut av ytterdør på natten, der det er 

behov for det. 

- Vi har tatt i bruk Evondos medisindispensere som gir brukere medisin til riktig tid. 

- Vi har prøvd ut ulike alarmer som kan brukes utendørs for å lokalisere bruker ved behov 

for hjelp. 

 
 
Kompetanse hos ansatte bygges i takt med læring, og prosjektleder kjører mye enkeltopplæring 
for at det skal passe inn i organisasjonen og i den travle arbeidsdag til ansatte. Alle ansatte som 
jobber skal kunne alarmhandtering, så det gjelder i like stor grad de som bare jobber hver 3. helg 
og som vikar. 
 
Ansatte har fått opplæring i å motta og håndtere trygghetsalarmer ute i hjemmene og alarmene 
inne på Lyngstunet og Lenangen omsorgssenter.   

58



De har også fått opplæring i å handtere medisindispensere, fra planlegging til iverksetting hos 
bruker, og alarmhandtering.  
Mobile trygghetsalarmer som ikke er koblet opp mot plattformen har også krevd egen 
opplæring.  
 
Det er mange prosesser som skal ivaretas, og før en implementering er fullført skal ansvaret for 
ulike deler av prosessene være avklart. Dette belyses gjennom tjenesteforløp for ulike 
teknologier. Uten tid til å sette seg inn i ulike funksjoner ved teknologien blir utnyttelsen av 
muligheten som ligger i teknologien ubenyttet.  
 
 
 
 
Lyngen kommune er deltakerkommune i prosjektet «Helseteknologi i Nord-Troms». 
Prosjektet er støttet av Helsedirektoratets nasjonale velferdsprogram og det driftes av egen 
prosjektleder. Det er etablert styringsgruppe og arbeidsgruppe med brukerrepresentant og 
tillitsvalgt. Hver kommune har forpliktet seg til å bruke 20 % stilling knyttet mot Nord-Troms 
prosjektet. 
 
Lyngen kommune har fra 20.08.17 til nå engasjert en prosjektleder i 100 % for å jobbe med 
innføring og implementering, det har gjort at vi har tatt i bruk ulike teknologier og er i god gang 
med implementering. Det er stor variasjon mellom Nord-Troms-kommunene på innføring av 
teknologi, og erfaringen til nå er at 20 % ikke er tilstrekkelig for å klare innføring og 
implementering av velferdsteknologi. 
 
Hovedmålet med Nord-Troms prosjektet er å innhente kunnskap og kartlegge muligheter for 
økt bruk av digitale verktøy og velferdsteknologi i helse og omsorgstjenesten, og dernest legge 
opp en strategi for tjenesteinnovasjon innen helse og omsorgssektoren i kommunene i Nord-
Troms (innføring av velferdsteknologi i Nord-Troms).  
 
Delmålene:  
1. Det skal kartlegges og prioriteres tjenestebehov fortrinnsvis hos hjemmeboende brukere og 
brukere i omsorgsboliger. Bruk av velferdsteknologiske løsninger i sykehjem er også meget 
aktuelle både ift pasientsikkerhet, ressursøkonomiske hensyn mv.  
 
2. Beskrive eksisterende infrastruktur og teknologi inkludert endringsbehov, og foreslå 
teknologiske verktøy basert på behov. 
 
Aktuelt: 
Nord-Troms prosjektet signerte 01.11.18 avtale med PA Consulting Group AS om bistand til 
anskaffelse av velferdsteknologi. Konkurransen ble offentlig fra 21.01.19 og frist for 
kvalifisering gikk ut 07.03.19, med gjennomgang av kvalifiserte leverandører 14.03.19. 
 
I 2016 ble det bevilget 3 mill over en 3 års periode til innkjøp av utstyr og implementering. 
Prosjektleder har vært avlønnet fra 20.08.17. 
Innkjøpene som er gjort til nå har vært gjort på bakgrunn av utdatert og manglende utstyr, og 
behov som brukere har hatt for å kunne bo hjemme. 
 
Lyngen kommune må gjøre innkjøp av plattform for alarm håndtering. Plattformen skal gjøre 
bruken av teknologi mer brukervennlig og gjennomførbar. Ved å ha samme plattform i hele 
sektoren vil de ansatte, brukere og pårørende kjenne det igjen enten de er hjemme eller på 
institusjon. Det er også meningen at en del journalføring skal gå automatisk.  
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Vi må investere i erstatning for ringealarmene vi har i dag på Lyngstunet. En må da benytte seg 
av muligheten for å se på organisering av arbeidshverdagen, og hvordan det kan forenkles. 
Moderne teknologiløsninger gir rom for å endre arbeidsmetoder. Målet er å få gitt riktig hjelp til 
rett tid, og at det som kan bli automatisert blir det. En vil da bruke de menneskelige ressursene 
der det er mest behov for det. 
Det er også et mål at teknologien vi nå investerer i, tar høyde for at det også ivaretar behovene 
om 10 år. Teknologien må være fleksibel og følge utviklingen i framtiden. 
 
For at implementeringen skal bli vellykket må en ha med alle ansatte på endring av måten vi gir 
tjenester på. Derfor trenger vi prosjektleder for å gi opplæring og lede organisasjonsendringene 
slik at både ansatte, brukere og pårørende blir trygge på å bruke det. 
 
Dette sees også i sammenheng med utvikling av helhetlig digitaliserings-strategi i kommunen, 
der vi skal sikre at ansatte har tilstrekkelig digitalkompetanse. Digitalisering er endringsarbeid 
og det innebærer dermed endringsprosesser. 
 
 
 
 
Generelle opplysninger om saken 
Nasjonalt velferdsteknologiprogram har som mål at velferdsteknologi skal være en integrert del 
av tjenestetilbudet i omsorgstjenesten innen 2020.  
Velferdsteknologi er spesielt rettet mot eldre mennesker, personer med kroniske sykdommer 
eller personer med handicap i ulike former og grader.  
 
Morgendagens omsorgstjeneste må legge til rette for at brukeren i større grad blir en ressurs i 
eget liv. Velferdsteknologi gir eldre mulighet til å bevare livskvalitet, mestring og selvstendighet 
lenger. Økt bruk av velferdsteknologi er en av flere faktorer som kan bidra til en bærekraftig 
omsorgstjeneste i framtida.  
Ansatte må få grunnleggende kompetanse i velferdsteknologi og tilgang til nødvendig 
arbeidsverktøy for å vurdere, ta i bruk og følge opp tjenester og tiltak der velferdsteknologi 
brukes (Kvalitetsreformen Leve hele livet). 
 
 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
I kommuneplanens samfunnsdel 3.1.1: «Det er opprettet flere prosjekter med tilskuddsmidler 
fra staten. Prosjektene har som målsetting å snu utviklingen fra institusjonsomsorg til at 
brukerne kan mestre livet sitt hjemme, enten med tiltak fra helsetjenesten, ved hjelp av teknologi 
eller frivillige som ønsker å gjøre en innsats for andre». 
 
Helse- og omsorgsplanen 5.1: Med den todelte utfordringen med økende andel hjelpetrengende 
og færre personer i arbeidsfør alder, vil vi nå et punkt hvor behovet for bistand overgår den 
tilgjengelige arbeidskraften. Velferdsteknologi kan vise seg å bli et viktig virkemiddel for å 
kunne tilby en verdig omsorg i fremtiden.  
 
Velferdsteknologi er brukerrettede teknologier som har til hensikt å understøtte og forsterke 
brukernes trygghet og sikkerhet, økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet.  
Velferdsteknologi omfatter alle typer teknologi som kroppssensorer, varslingssensorer, 
smarthusteknologi, robotteknologi og kommunikasjonsteknologi». 
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Økonomiske konsekvenser 
Lønn for prosjektleder i 2 år vil utgjøre ca. kr. 600.000 pr år. 
 
Kostnadene på utstyret som velges som alarmsystem og plattform er uavklart til anbudet er 
kontraktsfestet. 
 
Gevinstrealisering ved god implementeringsfase er at ansatte, brukere og pårørende føler 
trygghet i bruk av teknologi, kan det være med på å utsette behov for institusjonsopphold. 
Heldøgnsomsorg koster ca. 1,1mill mot hjemmetjeneste ca. 300.000 i året.  
 
Velferdsteknolog kan også bidra til å frigjøre knappe menneskelige ressurser, slik at disse kan 
settes inn der behovet for omsorg er størst.  
Det kan være at det ikke vil være behov for fysiske natt-tilsyn som igjen vil skape ro og mindre 
forbruk av medisiner. 
  
 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Lyngen kommune gir i dag gode tjenester i helse- og omsorg, men vi ser at det i fremtiden ikke 
vil være nok personell til å yte tjenestene på samme nivå som i dag. 
 
Den demografiske utviklingen innebærer at det blir store behov innen helse- og 
omsorgssektoren. Vi må derfor bruke teknologiske framskritt og organisatoriske endringer for å 
dempe etterspørselsveksten noe.  
 
 
 
Folkehelse/friluftsliv 
De fleste eldre lever gode liv og de former sin egen hverdag. De er aktive og deltar i sosiale 
fellesskap. De får gode helse- og omsorgstjenester når de trenger det. De bidrar med ressurser i 
jobb, for familie og venner eller i nærmiljøet, og det blir verdsatt.  
Alle eldre bør fortsatt ha disse gode hverdagene, også når helsa svikter og man har behov for 
støtte. 
Med Leve hele livet skal eldre få muligheten til å mestre eget liv der de bor, hele livet.  
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
 
Teknologi gir den enkelte mulighet for økt selvstendighet og mestring. Teknologi er et 
supplement til omsorgstjenester. Det gjør at flere får mulighet til å leve aktive liv i egne hjem, 
og at de som trenger bistand fra mennesker får det.   
 
Velferdsteknologi er brukerrettede teknologier som har til hensikt å understøtte og forsterke 
brukernes trygghet og sikkerhet, økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet.  
Velferdsteknologi omfatter alle typer teknologi som kroppssensorer, varslingssensorer, 
smarthusteknologi, robotteknologi og kommunikasjonsteknologi.  
 
God implementering av velferdsteknologiske løsninger for ansatte og mestringsteknologi for 
brukerne og pårørende, kan bidra til å utsette behov for øvrige tjenester og institusjonsplass.  
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Riktig hjelp til riktig tid er god ressursbruk.  
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/160 -1 

Arkiv: L05 

Saksbehandler:  Stig Aspås Kjærvik 

 Dato:                 12.03.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
22/19 Lyngen formannskap 21.03.2019 

 

Lyngenløftet - organisering og framdrift 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Styringsgruppa for Lyngenløftet utvides med 1 politisk representant. 

 
2. For å sikre progresjon i arbeidet med Lyngenløftet engasjeres prosjektledelse for å løse 

følgende oppgaver: 
1. Planlegge og iverksette havnepromenade 
2. Planlegge og iverksette skilting 
3. Fullføre områdeplanen 
4. Arrangere kurs/konferanse i forbindelse med Rock og reker. 

 
 
 

Saksopplysninger 
Lyngenløftet er et helhetlig stedsutviklingsprosjekt for Lyngen og Lyngseidet. Prosjektets 
overordnede mål er næringsetableringer og bostedsattraktivitet. Prosjektet ble igangsatt som en 
oppfølging av en stedsanalyse fra 2014 der 5 delprosjekter ble prioritert. 
Disse var:  
Parken og dammen,  
Parkveien,  
Strandveien,  
Havnepromenaden og 
Fra fjord til fjell.  
 
Prosjektet har utviklet seg til et større omfang og er nå et helhetlig stedsutviklingsprosjekt for 
Lyngen og Lyngseidet. Prosjektets overordnede mål er næringsetableringer og økt 
bostedsattraktivitet.  
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Med dette som bakgrunn ble det den 01.10.16 ansatt prosjektleder for 3 år som skulle jobbe med 
utvikling av Lyngen og Lyngseidet under paraplyen Lyngenløftet. I tillegg til stedsutvikling 
Lyngseidet skulle prosjektleder jobbe med oppgaver som omdømmebygging, strategi for 
reiselivsutvikling, innovasjon og merkevarebygging.  
 
Organiseringen av prosjektet Lyngenløftet ble vedtatt av kommunestyret i Lyngen i sak 17/17 
 

 
 
I perioden 2016-2018 er en rekke tiltak gjennomført, men fortsatt gjenstår noen viktige trekk fra 
konseptplanen. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Stedsutvikling Lyngenløftet er allerede innarbeidet i økonomiplan og budsjett.  
Restramme er kr. 13.231,00 overført fra tidligere år. 
Det er avsatt midler til tiltak i 2019 på 6.600,00. 
Prosjektledelse av dette avsettes til 550,00  
Seminar: 50 000 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Lyngenløftet er et politisk vedtatt verktøy/tiltak for å stabilisere befolkningsutvikling, øke 
bostedsattraktivitet og stimulere til næringsetableringer og bosetting. 
Administrativt er det ikke kapasitet til å følge opp denne strategien godt nok uten prosjektleder. 
Lyngen kommune lyste ut stillingen som prosjektleder i januar, men ønsket kandidat takket nei 
til jobben. Stillingen vil lyses ut på nytt, men å rekruttere rett person forventes å ta noe tid.  Det 
er avsatt lønnsmidler for hele året, og disse lønnsmidlene tenkes brukt til å dekke en 
engasjementstilling ut året.  
 
Styringsgruppa har siden 2017 bestått av rådmannens ledergruppe og en politisk representant. 
For å sikre god politisk forankring også i styringsgruppa foreslås denne utvidet med en politiker. 
Styringsgruppa vil da bestå av 5 kommunale ledere og 2 politikere, og leder bør være fra politisk 
nivå. Da det dreier seg om valg, fremmes dette punktet uten innstilling. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/447 -88 

Arkiv: 151 

Saksbehandler:  Tom-Jarle Isaksen 

 Dato:                 07.03.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
23/19 Lyngen formannskap 21.03.2019 
 Lyngen kommunestyre  

 

Overførte investeringer fra tidligere år - rebudsjettering 2019 

Henvisning til lovverk: 
 
Kommuneloven § 47 – Årsbudsjettets bindende virkning 

 

Rådmannens innstilling 
1. Lyngen kommunestyre vedtar følgende endringer i årsbudsjett 2019: 
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Rebudsj.
Prosjekt: 2019
13104 LYNGEN SYKEHJEM - SALG 213.000

37701 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) -213.000
14111 DIGITALT PLANREGISTER 246.000
14117 LENANGEN B/U-SKOLE - OMBYGGING 10.177.000

37001 REFUSJON FRA STATEN -7.213.000
14121 EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO 3.531.000
14126 VEILYS - ARMATURER, MV. 350.000
14127 HELIKOPTERLANDINGSPLASS 700.000
15010 LYNGSEIDET SENTRUM - FYSISKE TILTAK 13.231.000
15018 KAI SANDNESET, NORD-LENANGEN 3.352.000
15022 STEDSUTVIKLING - ELVEPARKEN

37001 REFUSJON FRA STATEN -300.000
15028 LYNGENLØFTET - UTSTYR TIL ARRANGEMENT 232.000
15710 AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING 1.295.000
15711 VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING 12.296.000
16002 PARKERING OG OFFENTLIGE TOALETT 1.251.000
16008 LYNGENHALLEN - KUNSTGRESS 482.000
16008 LYNGENHALLEN - KUNSTGRESS 474.000
16010 VELFERDSTEKNOLOGI 846.000
16017 EIDEBAKKEN SVØMMEHALL - RENOVERING 1.100.000
16022 TYTTEBÆRVIKA KULVERT OG KAI 92.000
17003 ELEV- OG ANSATTE PC 132.000
17005 EIDEBAKKEN SKOLE - OPPGRADERING I HHT. PÅLEGG 266.000
18002 UTEOMRÅDER BARNEHAGE OG SKOLE 300.000
18007 INDUSTRIUTLEIEBYGG ØRA 9.961.000
18008 LENANGSØYRA HAVN - NY ADKOMST 1.150.000
18009 TYTEBÆRVIKA - REGULERINGSPLAN OG INTERNVEI 954.000
18013 PROSJEKT DEMENTE/GRILLHYTTE 100.000
18014 NYTT KRYSS FURUFLATEN 150.000
18015 SOLVOLLVEIEN BYGGEFELT 250.000
18018 STEDSSKILT LYNGEN 700.000
47017 SOLBAKKEN BOLIGFELT 73.000
47022 INNEREIDET BOLIGFELT 116.000
47181 FORPSROSJEKT VANNFORSYNING LYNGSEIDET-FURUFLATEN 21.000
49999 FELLES FINANSIERING INVESTERINGER

39101 BRUK AV LÅNEMIDLER -56.315.000  
 

2. Rådmannen bes legge fram oppdatert rapport vedrørende investeringsbudsjettet i 
forbindelse med tertialrapport nr. 1 med eventuelle forslag til budsjettendringer. 

 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
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Kommunestyret vedtok i sak 90/18 overføring av en rekke investeringer fra 2018 og tidligere år 
som ikke var fullført ved utgangen av 2018. Vedtaket ble fattet med bakgrunn i forventet 
framdrift beregnet i månedsskiftet november/desember 2018.  
 
Etter at årsregnskapet nå er avlagt vet en de endelige tallene som skal overføres til 2019. På 
denne bakgrunn legger rådmannen saken fram for kommunestyret med anbefaling av 
rebudsjettering av disse investeringene. I tillegg til de prosjektene som var vedtatt overført, 
foreslås noen andre investeringer også rebudsjettert i 2019. Dette på bakgrunn av endret 
framdrift enn forventet mot slutten av 2018. 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
K-sak 90/18 – Budsjettendringer 2018. 
Tidligere budsjettvedtak i forbindelse med årsbudsjett og budsjettreguleringer i tidligere år. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Saken medfører ikke endringer i driftsutgiftene, da låneopptak er gjennomført i 2018 for alle 
investeringene. Endret finansiering og besparelser i 2018 medfører at det er ledige lånemidler 
fra 2018 som vil kunne medføre lavere låneopptak i 2019 med uendret investeringsprogram. 
Dette vil en komme tilbake til i forbindelse med regnskapsrapportering for 1. tertial 2019.  
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Ingen. 
 
Miljøkonsekvenser 
Ikke vurdert. 
 
Folkehelse/friluftsliv 
Ikke vurdert. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Det vises til rådmannens innstilling vedrørende detaljene i rebudsjetteringen. Beløpene er brutto 
utgifter eks. mva. pr. prosjekt. Inntekter er spesifisert pr. art. 
 
Noen prosjekter nevnes spesielt: 
 
16008 Lyngenhallen – kunstgress 
På grunn av utsatt iverksetting av lys og varme er det ubrukte midler i prosjektet med kr 
482.000. Dette er for lite for en fullgod løsning på begge deler og rådmannen foreslår derfor at 
ubrukte midler kr 474.000 fra 16011 Lyngenhallen klatrevegg overføres til å sluttføre arbeidet. I 
tillegg er det søkt om spillemidler som ikke er budsjettert. Anbudssummer er ikke kjent ved 
utarbeidelsen av saksframlegget, så rådmannen vil legge fram dette i forbindelse med 
tertialrapporteringa. Trolig vil det være mulig å finansiere en fullgod løsning som oppfyller 
kravene for tildeling av spillemidler. 
 
13104 Lyngen sykehjem – salg 
Gjelder omkostninger ved salget som skal refunderes av kjøper i 2019.  
 
14126 Veilys – armaturer, mv. 
Ubrukt bevilgning overføres for ytterligere utskifting av gammelt utstyr. Var ikke vedtatt 
overført. 
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15710 Avløpssektoren – oppgradering 
Beløpet var ved en feil budsjettert overført med feil fortegn i 2018 og rettes opp nå. 
 
15711 Vannledningsnett – oppgradering 
Ca. 13,3 mill. i ubrukte budsjettmidler var ikke vedtatt overført ved en feil. 
 
16022 Tyttebærvika kulvert og kai 
Påløpte utgifter i 2019 må budsjetteres. Ikke flere kjente utgifter og prosjektet er avsluttet. 
Bygging av ny kai er avtalt foretatt av driftsoperatør for egen regning. Dette kan få betydning 
for inngått driftsavtale vedrørende pris. 
 
18007 Industriutleiebygg Øra 
30 mill. avsatt i økonomiplanen i 2020. Er i sluttfasen på prosjektering og mulig 
anbudsutlysning før ferien. Usikkert om det blir byggestart i 2019. Føres opp med ubrukt 
bevilgning fra 2018 da låneopptak er foretatt. 
 
18008 Lenangsøyra havn – ny adkomst 
Ikke vedtatt overført, men budsjettert bevilgning i 2018 rebudsjetteres i 2019. 
 
18014 Nytt kryss Furuflaten 
Ubrukt bevilgning fra 2018 føres opp for å dekke opp ferdigstilling av reguleringsplanen. 
 
18015 Solvollveien byggefelt 
Restbevilgning overføres for ferdigstilling av feltet. 
 
49999 Felles finansiering investeringer 
Bruk av lånemidler er felles finansiering for overførte bevilgninger. Foreløpig beregning viser 
ca. 9,7 mill. i ubrukte lånemidler etter rebudsjettering. Gjennomgang av finansiering av 
investeringene for 2019 blir tatt opp i forbindelse med tertialrapport nr. 1/2019. 
 
Så tidlig i regnskapsåret er det vanskelig å være sikker på hvordan investeringsutgiftene vil bli. 
Eventuelle avvik i prognosene tas opp ved tertialrapporteringa. 
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24/19 Lyngen formannskap 21.03.2019 
 Lyngen kommunestyre  

 

Vedtatte budsjettendringer 2019 - endret dekning 

Henvisning til lovverk: 
 
Kommuneloven § 47 – Årsbudsjettets bindende virkning 
 

Rådmannens innstilling 
Vedtakene i sakene 10/19, 11/19, 12/19 og 13/19 endres angående budsjettdekning. 
 
Årsbudsjett 2019 endres slik: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Kroner 

2019 4410 3321 12303  1.000.000 
2019 4410 3321 14291  250.000 
2019 4410 3321 17291  -250.000 
2019 9000 8800 19401  -1.000.000 
2019 4400 3812 34901 19012 250.000 
2019 9000 3812 39401 19012 -250.000 
2019 4400 2652 34901 19013 585.000 
2019 4400 2652 39401 19013 -585.000 
2019 4410 2650 12301  446.000 
2019 4410 2650 10301  132.000 
2019 4410 2650 16301  18.000 
2019 9000 8800 19401  -596.000 

 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Kommunestyrets vedtak i noen saker i møte 13.02.2019 må endres av ulike grunner. Dette 
gjelder: 
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 K-sak 10/19 Opprettelse av fond til private veier – anmodning om presisering av 
vedtaket 

 K-sak 11/19 Tiltak i Lyngenhallen – etablering av vindfang 
 K-sak 12/19 Utbedringstiltak på Lenangen omsorgssenter – oppfølging av 

kommunestyrets vedtak fra desember 2018 
 K-sak 13/19 Utbedring kommunal bolig – anmodning om tilleggsbevilgning 

 
 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Det vises til vedtakene nevnt i ovenfor. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Saken øker bruk av disposisjonsfondet med kr 1.090.000 i forhold til tidligere vedtak. 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Ingen. 
 
Miljøkonsekvenser 
Ikke vurdert. 
 
Folkehelse/friluftsliv 
Ikke vurdert. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
 
K-sak 10/19 Opprettelse av fond til private veier – anmodning om presisering av vedtaket 
Tilskudd til opparbeiding/vedlikehold av private veier er tjenester utenfor kommunalt 
ansvarsområde. I hht. kostra-veilederen vedrørende funksjon 285 må dette derfor dekkes over 
drift. Vedtaket i sak 10/19 må derfor omgjøres og foreslås dekket med bruk av disposisjons-
fondet. Hvis intensjonen bak dekningen hadde vært korrekt i budsjettvedtaket for 2019, så ville 
avsetning til disposisjonsfond vært redusert tilsvarende. 
Det tilrås derfor å tilbakeføre 1 mill. eks. mva. som driftsbudsjettet var redusert med i 
årsbudsjettet for 2019 i hht. kommunestyrets opprinnelige budsjettvedtak for 2019. Mva. og 
mva-kompensasjon tas med i budsjettendringen. 
 
K-sak 11/19 Tiltak i Lyngenhallen – etablering av vindfang 
I vedtaket er det ikke nevnt om dette skal belastes drift eller investering. Tiltaket må ansees å 
være av investeringsmessig art og foreslås derfor dekkes over nytt investeringsprosjekt – 19012 
Lyngenhallen – etablering av vindfang. Kr 250.000 bevilges som ramme eks. mva. Rådmannen 
fordeler rammen på artsnivå. Finansiering uforandret med bruk av disposisjonsfond. 
 
K-sak 12/19 Utbedringstiltak på Lenangen omsorgssenter – oppfølging av kommunestyrets 
vedtak fra desember 2018 
Saken har vært framlagt for revisjonen og hele tiltaket er godkjent som investering, selv om noe 
kanskje grenser mot vedlikehold. Vedtaket vedrørende budsjettdekning inneholder ikke 
henvisning til prosjekt og dekning over disposisjonsfondet er litt feil mht. art. Nytt investerings- 
prosjekt 19013 Lenangen omsorgssenter – utbedringstiltak 2019. Kr 585.000 bevilges som 
ramme eks. mva. Rådmannen fordeler rammen på artsnivå. 
 
K-sak 13/19 Utbedring kommunal bolig – anmodning om tilleggsbevilgning 
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Det er ikke mva-kompensasjon for kjøp av varer og tjenester som brukes i kommunale boliger.  
I hht. kostnadsoverslag utgjør dette ca. kr 90.000 og må legges inn som tilleggsdekning av 
tiltaket. Budsjettendringen vedtatt i sak 13/19 utgår og erstattes fullt ut i denne saken.
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