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Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 
 1. og 2. vararepresentant for hver liste 
 Rådmannen  
 Økonomisjefen  
 Sektorleder teknisk drift  
 Kommunalsjef oppvekst og kultur  
 Kommunalsjef helse- og omsorg 
  
Sendes på e-mail til:  

Kontrollutvalget (epost) 
Råd for folkehelse v/Harald Haugen (Ikke saker unntatt offentlighet). 
Fagforbundet htv, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) 

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

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

PS 32/19 Delegerte saker   
DS 66/19 Innvilget søknad om skjenkebevilling - 

Lenangsøyra IL 
 2019/233 

DS 67/19 Innvilget søknad om skjenkebevilling 
(Lyngen/Karnes il) 

 2018/227 

DS 68/19 Innvilget søknad om skjenkebevilling 07-
08.06.19 (Lyngen Rock og Reker – innvilget) 

 2019/297 

DS 69/19 Søknad om skjenkebevilling for en enkel 
anledning - 15.06.19 - Lyngstuva Sportssklubb 
(innvilget) 

 2019/324 

DS 70/19 1938/Svar på søknad om stort arrangement 
(Lyngen Rock og Reker – innvilget) 

 2019/219 

DS 71/19 1938/Svar på søknad om tillatelse til handel med 
pyrotekniske varer Viro Tre AS (innvilget) 

 2019/222 

DS 72/19 1938/Svar på søknad om tillatelse til handel med 
pyrotekniske varer Nils Engeness Eftf. (innvilget)  

 2019/222 

DS 73/19 Vedtak på søknad om tillatelse til bruk av 
helikopter i forbindelse med vannprøvetaking i 
Kalddalsvatnet i Lyngen kommune.(Norsk 
Institutt for vannforskning – innvilget) 

 2019/7 

DS 74/19 Melding om vedtak på søknad om bruk av 
helikopter i forbindelse med transport av 
materiale til Rørneshytta - Lyngseidet 
hytteforening. (innvilget) 

 2019/7 

DS 75/19 Søknad om skadefelling av gås (Marit og Peter 
Bruvold) 

 2015/1277 

DS 76/19 Søknad om skadefelling av gås (Hans H 
Robertsen – innvilget) 

 2015/1277 

DS 77/19 69/19: Tillatelse til tiltak - tilbygg til bolig (Roy 
Erling N Hansen – innvilget) 

 2019/304 

DS 78/19 112/156: Midlertidig brukstillatelse- Lenangen 
barnehage (Asplan Viak AS – innvilget) 

 2017/306 

DS 79/19 109/15: Tillatelse til tiltak - mindre byggverk  
(Terje Risberg – innvilget) 

 2018/342 

DS 80/19 74/10: Tillatelse til tiltak - tilbygg til boligformål, 
ny bruksenhet.( JL Bygg Consult AS – innvilget) 

 2019/264 

DS 81/19 67/143: Ferdigattest (Nysted AS – innvilget)  2018/533 
DS 82/19 98/53: Tillatelse til tilta – fritidsbolig (Kai Inge 

Johansen – innvilget) 
 2019/301 
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DS 83/19 109/15: Ferdigattest (Terje Risberg – innvilget)   2018/342 
DS 84/19 90/25: Ferdigattest – bolig (JL Bygg Consult AS 

– innvilget) 
 2015/1213 

DS 85/19 95/72: Endringstillatelse – garasje (Bygginor AS 
– innvilget) 

 2018/480 

DS 86/19 Utslippstillatelse 119/9(M. Støbakk/UNIKUS AS 
– innvilget) 

 2018/99 

DS 87/19 112/322: tillatelse til tiltak - tilbygg - Janne og 
Ottar Nilsen ( Svensby Snekker service as – 
innvilget)  

 2019/250 

DS 88/19 Svar på søknaden om fradeling av tilleggstomt fra 
gnr.78 bnr.28 (John Arne Lundvoll – innvilget9 

 2019/237 

DS 89/19 112/156: Igangsettingstillatelse - Lenangen 
barnehage ( Asplan Viak AS – innvilget) 

 2017/306 

DS 90/19 95/7: Endring av ansvarsrett – bolig (Paul Tore 
Kaspersen – innvilget) 

 2019/106 

DS 91/19 95/7: Ferdigattest (Paul Tore Kaspersen – 
innvilget)  

 2019/106 

DS 92/19 82/20: Tillatelse til tiltak -endring av 
driftsbygning (Per M Karlsen – innvilget) 

 2019/276 

DS 93/19 Godkjent søknad om tillatelse til tiltak-Lyngen 
Alpinklubb (innvilget) 

 2019/240 

DS 94/19 108/86: Ferdigattest - utleiehytte og garasje 
(Bernt Hole – innvilget) 

 2015/1538 

DS 95/19 111/98: Tillatelse til tiltak – veranda (Børre 
Pedersen – innvilget) 

 2019/268 

DS 96/19 Søknad om tilskudd til boligbygging - Wojciech 
Hryniewiecki-Fiedorowicz (innvilget) 

 2019/141 

PS 33/19 Årsberetning og årsregnskap 2018  2019/117 
PS 34/19 Regnskapsrapportering 2019-1  2019/281 
PS 35/19 Finansrapport 2019-1  2015/774 
PS 36/19 Kommunale næringsfond 2019  2019/238 
PS 37/19 Innføring av parkeringsavgift i forbindelse med 

etablering parkeringsplasser og toaletter for 
skiturisme 

 2015/1608 

PS 38/19 Regler for bruk av spylevogn og steamkjel  2019/330 
PS 39/19 Reguleringsplan Lyngseidet - høring og offentlig 

ettersyn 
 2016/447 

PS 40/19 Solhov politisk behandling etter høring  2018/934 
PS 41/19 Områderegulering for del av Furuflaten, Lyngen 

kommune – Merknadsbehandling 
 2017/857 

PS 42/19 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens  2018/222 
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arealdel - deling av eiendommen gnr. 91 bnr. 38. 
PS 43/19 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel - deling av grunneiendom gnr. 108 bnr. 
23. 

 2019/111 

PS 44/19 118/41: Dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel 2017-2029 - arealformål med 
bestemmelser. 

 2019/181 

PS 45/19 Tildeling av elgkvote Indre Lyngen 2019  2015/581 
PS 46/19 91/5 - Søknad om konsesjon for langtidsleie av 

areal - Alida Berg Storsteinnes 
 2019/355 

PS 47/19 107/69: Søknad om dispensasjon fra 
bestemmelser i reguleringsplan for Russelv. 

 2019/96 

 
Visit Lyngenfjord AS v/Marie Kr Angelsen vil orientere om «Reiselivsstrategi i 
Lyngenfjordregionen» ca 20 min
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Årsberetning og årsregnskap 2018 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven § 48 
Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) 
 
Vedlegg 
1 Årsberetning 2018 
2 Årsregnskap 2018 
3 Revisjonsberetning 2018 
4 Kontrollutvalgssak 17/19 - Kontrollutvalgets uttalelse om Lyngen 

kommunes årsregnskap for 2018 

 

 

 

Rådmannens innstilling 
1. Kommunestyret tar rådmannens årsberetning for 2018 til orientering. 
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2018 tas til orientering. 
3. Lyngen kommunes årsregnskap for 2018 godkjennes. 
4. Regnskapsmessig mindreforbruk 2018 på kr 6 788 529,80 behandles på følgende måte: 

a. Kr 6 788 529,80 avsettes til disposisjonsfond 
b. Årsbudsjett 2019 reguleres tilsvarende. 

 
 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Fristen for avleggelse av årsregnskapet og årsberetningen til revisor er hhv. 15. februar og 31. 
mars. 
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Årsregnskap for 2018 ble levert 6. mars 2019. Noter og regnskap har blitt korrigert i ettertid 
etter anmodning fra revisor. Endelig regnskap ble levert revisjonen 10. mai 2018. 
 
Årsberetning ble avgitt 1. april 2019. Korrigert årsberetning ble levert 15. mai 2019. 
 
Driftsregnskapet ble gjort opp med regnskapsmessig mindreforbruk på kr 6 788 529,80. Det 
innstilles på at dette i hovedsak avsettes til disposisjonsfond.    
 
Revisor har gitt sin revisjonsberetning 23. mai i år – se vedlegg 3. Konklusjonen er at 
årsregnskapet for 2018 er avsluttet i samsvar med lov og god bokføringsskikk. 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Kommunestyrevedtak 70/17: Kommuneplanens handlingsdel – økonomiplan 2018-2021, 
årsbudsjett 2018. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Se årsberetning. 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Driftsregnskapet 
I rådmannens årsberetning er det redegjort for kommunens økonomiske situasjon og avvikene 
slik de fremkommer i årsregnskapet for 2018. 
 
Årsregnskapet viser et netto driftsresultat på 6,723 mill. kroner, dvs. 2,05 % av driftsinntektene. 
Anbefalt mål på bærekraftig økonomisk balanse over tid er et driftsresultat på 1,75 %.  
 
Ramme 1-5 hadde totalt et mindreforbruk på 4,98 mill. kr.  
 
 Rammer Budsjett 2018 (reg) Regnskap 2018 Avvik i kr Avvik i % 
1 Politikk og livssyn 7 327 000,00 7 217 079,38 -109 920,62 -1,50 
2 Administrative tjenester 21 187 000,00 21 353 124,60 166 124,60 0,96 
3 Oppvekst og kultur 66 544 000,00 63 934 491,25 -2 609 508,75 -3,92 
4 Helse, sosial og omsorg 95 970 000,00 95 542 356,50 -427 643,50 -0,46 
5 Plan, teknikk og næring 49 785 000,00 47 784 942,61 -2 000 057,39 -3,99 

 Sum avvik driftsrammer 240 813 000,00 235 831 994,34 -4 981 005,66 -2 % 
 
Mindreforbruket skyldes i hovedsak redusert tjenestebehov, merinntekter på noen områder, 
vakante stillinger og driftstiltak som ikke ble gjennomført. 
 
Ramme 6 Finans ga et negativt avvik på 0,56 mill. Premieavvik og bruk av premiefond medførte 
negativt avvik på ca. 3,8 mill, mens. ubrukt lønnsreserve utgjorde 1,015 mill. 
 
Ramme 7 hadde et reelt positivt avvik på 1,66 mill. når man ser bort i fra årets og tidligere års 
mindreforbruk. Positivt budsjettavvik skyldes at skatt og rammetilskudd ble 2,3 mill. kroner 
høyere enn budsjettert. Samtidig ble renter og avdrag 1,48 mill. kroner høyere enn budsjettert. 
 
I 2018 ble disposisjonsfond økt med kr 6,082 mill. kroner. Status på kommunens 
disposisjonsfond er følgende: 

 Disposisjonsfond (til fri bruk) kr 17 516 186,37 
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 Kommunalt næringsfond kr 1 987 713,40 
 Havbruksfond kr 3 969 000,00 
 Tapsfond kr 2 004 688,00. 

 
Investeringsregnskapet 
Investeringsregnskapet ble samlet sett avlagt i balanse.  
 
I revisjonsberetninga vises det til avvik mellom vedtatt budsjett og regnskap når det gjelder 
investeringer i anleggsmidler og bruk av lån. 
 
Avvikene er kommentert i årsberetninga i punkt 4.4 slik kravet er i forskrift om årsregnskap og 
årsberetning § 10. Gjelder i hovedsak 15711 Vannledningsnett oppgradering og 16022 
Tyttebærvika kulvert og kai med tilsvarende mindreforbruk av lån. 
 
Balanseregnskapet 
Lyngen kommune har ved utgangen av 2018 en lånegjeld pr. innbygger som er blant de høyeste 
i landet. Netto lånegjeld ved utgangen av 2018 var kr 182 069 pr innbygger, en økning på  
kr 26 839 fra 2017. Pga. manglende egenkapital til investeringer har man også i 2018 tatt opp 
lån til de fleste prosjekter, noe som fører til ytterligere økning i kapitalkostnader.  
 
Likviditeten var i 2018 tilfredsstillende, og kassakreditt var per 31.12.2018 kr 0. 
  
Disposisjonsfondet (til fri bruk) var ved utgangen av 2018 på kr 17 516 186,37 – en økning på 
776 000 kroner. I tillegg ble det avsatt 3 969 000 kroner på havbruksfondet, totalt ca. 21,5 mill. 
Havbruksfondet er vedtatt disponert i årsbudsjettet for 2019.  
 
Lyngen kommunes handlingsregel er at disposisjonsfondet minst bør utgjøre premieavvikets 
størrelse, samt 5 % av driftsinntektene.  
Førstnevnte punkt er uaktuelt akkurat nå pga. nedbetalt premieavvik, men kan bli aktuelt i årene 
som kommer hvis en fortsetter å amortisere premieavviket over 7 år (utsette tilbakebetalingen). 
5 % av driftsinntektene i 2018 utgjør 11,8 mill., dvs. at disposisjonsfondet er over vedtatt 
handlingsregel og utgjør 9 % av driftsinntektene.   
 
Akkumulert premieavviket utgjør i flg. regnskapet – 3 693 429,00 kroner (til gode). Dette er en 
reduksjon med 15 505 840,00 kroner fra 2017. Årsaken til reduksjonen er bruk av oppsamlet 
premiefond i KLP med ca. 24,4 mill. i 2018. Det var forventet at resten av premiefondet skulle 
brukes i 2018, men det gjenstår ca. 7,1 mill. ved utgangen av 2018. Av dette blir ca. 5,5 mill. 
brukt til betaling av pensjonspremie i 2019. Resterende som gjelder lukket ordning for 
folkevalgte, brukes til betaling av premie til denne ordningen i årene framover. 
 
Premieavviket i KLP er i løpet av 2018 snudd fra å være en gjeldspost til å bli et tilgodehavende. 
Det gjør at en bør vurdere å se på muligheten av å endre amortiseringen (utgifts-/inntektsføre) 
årets premieavvik fra 7 til 1 år. 
 
Kundefordringer og tapsfond 
Tapsfondet utgjorde ved utgangen av 2017 ca. 2 mill. Det er ikke bokført bruk av dette i 2018. 
Kundefordringene blir gjennomgått hvert år. Noen fordringer er tapsført tidligere, mens andre er 
under behandling og er satt på vent fordi skyldnere har gjeldsordning under behandling.  
 
Avstemming og dokumentasjon av balansen 
KomRev Nord har gitt sin revisjonsberetning påpekt at avstemming og kontroll av balansen ikke 
er tilfredsstillende, og har påpekt noen punkter i revisjonsbrev til rådmannen.  
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Vi sliter med enkelte begrensninger i økonomiprogrammet ifht å kunne hente ut korrekt 
informasjon. Blant annet gjelder dette skjema for lønns- og pensjonskostnader som er nevnt i 
revisjonsberetningen. Vi har også avdekket manglende rutiner som kunne avverget et av 
punktene revisjonen har tatt opp, dette vil bli korrigert og fulgt opp. 
 
Rådmannen tar revisjonsberetningen til etterretning, og vil fortsette jobben med å forbedre 
årsregnskapet ihht de punktene revisor tar opp.  
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Rådmannens årsberetning for 2018 
 

Lyngen kommune 
 

 
 
 
 

Revidert årsberetning 15. Mai 2019 
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Lyngen kommune  

2 

1 Rådmannens kommentarer 

 
Innledning 
Rapporteringen til kommunestyret for 2018 skjer gjennom to dokumenter – årsregnskap og 

årsberetning: 

• Regnskapet med detaljerte talloppstillinger over kommunens økonomiske virksomhet, 

samt forklarende noter. Budsjettet for 2018 ble vedtatt som en del av handlingsdelen og 

er justert etter behandling og vedtak i kommunestyret. 

• Årsberetningen gir en beskrivelse av hva Lyngen kommune produserte og leverte av 

tjenester i 2018. 

• Rådmannens årsberetning utarbeides med grunnlag i Kommunelovens § 48 og 

Forskrift om årsregnskap og årsberetning. 

 

En av de sentrale hensiktene til årsberetningen er å koble fortid og framtid, en viktig 

forutsetning for læring. Konklusjonene og vurderingene legges blant annet til grunn for 

utformingen av kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan. Videre er årsberetningen 

viktig styringsinformasjon til politikere og offentligheten for øvrig, og gir på et overordnet 

nivå informasjon om økonomisk utvikling og styring i kommunen. 

 

Driftsregnskapet 
Året 2018 har vært preget at de samme utfordringene som tidligere år. Den økonomiske 

handlefriheten er fortsatt begrenset selv om kommunen har et mindreforbruk. Renter og avdrag 

utgjør en stadig økende del av driftsutgiftene. Vi hadde en liten økning i rentenivået i 2018, 

samtidig som avdragene øker i takt med investeringsnivået. Inntektsnivået hadde en noe høyere 

økning enn utgiftene, og sammen med mindreforbruket hadde Lyngen kommune et akseptabelt 

resultat i 2018. Mindreforbruket i 2018 på 6,78 mill. kroner er i hovedsak knyttet til at 

tjenestebehovet på noen områder ble lavere enn budsjettert, vakante stillinger og at 

planlagte tiltak ikke ble gjennomført. 

 

Man arbeider aktivt får å få kontroll på lønns- og driftskostnader i alle sektorer, samt 

rapportere på avvik i regnskapsrapportene til kommunestyret, og de mangler som KomRev 

Nord påpekte i sin forvaltningsrevisjon i juni 2018, har man kommet godt i gang med å få 

disse lukket. Rådmannen vil berømme ansatte og ledere som har holdt rammene sine i 2018. 

Spesielt gledelig er det at ramme 4 helse, sosial og omsorg også i 2018 har avlagt et 

regnskap i balanse. 

 

Investeringsregnskapet 
Det ble i 2018 investert for 113,8 mill. kroner, noe som utgjør 34,7 % av driftsinntektene – en 

økning med 7,5 prosentpoeng fra 2017. Investeringene er fortsatt hovedsakelig finansiert ved 

låneopptak. Det høye investeringsnivået er bekymringsfullt med tanke på manglende egenkapital 

og investeringsfond, i tillegg til stigende renter i kommende år. Rådmannen understreker at dette 

er alvorlig og må ha strengt fokus fremover på hva som skal prioriteres. 

 

Årsberetning ble oppdatert 1. mai 2019 etter korrigeriner i regnskapet. 

 

 

Stig Aspås Kjærvik 

Rådmann 

Årsberetning 2018 

Rådmannens kommentarer 
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2 Lyngen som organisasjon 
 

2.1 HMS 
 
AMU 

AMU hadde 2 møter og behandlet 9 saker i 2017. Det gjenstår enda å få tilfredsstillende 

rapportering fra enhetene til AMU ifht fellesbestemmelser for interkontroll i Lyngen 

kommune. 

 

Vernetjenesten 

Hovedverneombud, Ingunn Jakobsen, var i 2018 frikjøpt i 20 % stilling. 

 

Bedriftshelsetjenesten har i 2018 bistått enhetsledere i saker som har krevd ekstraordinær 

oppfølging. 

 

Arbeidsmiljøtiltak 

Samtlige enheter har opprettet HMS-grupper som skal ha fokus på arbeidsmiljø og 

trivselstiltak. 

 

Lyngen kommune er en IA-bedrift, og vedtok i 2016 mål og handlingsplan for IA-arbeidet til 

31.12.2018. Hovedmålene er nedgang i sykefraværet, beholde eldre arbeidstakere og legge til 

rette for ansatte med redusert arbeidsevne. 

 

Vi startet i 2015 samarbeid med iBedrift som er et samarbeidsprosjekt mellom 

spesialisthelsetjenesten, NAV, primærhelsetjenesten, arbeidstaker og arbeidsgiver. Målet med 

iBedrift er å bidra til økt kunnskap, forståelse og trygghet i forhold til alminnelige helseplager, 

samt å bidra til gode og helsefremmende arbeidsplasser. Dette arbeidet ble videreført i 2018. 

 

2.2 Internkontroll 
Kommunelovens § 23 nr. 2 beskriver ansvaret rådmannen har for å sikre at administrasjonen 

drives i samsvar med lover, forskrifter og at det er betryggende kontroll. Hele organisasjonen 

jobber aktivt med å sikre internkontroll gjennom felles maler, dokumenter, metoder og rutiner. 

 

Kommunen bruker kvalitetssystemet Compilo til internkontrollarbeid for håndtering av avvik, 

dokumentmaler, metoder og rutiner. Her blir avvik på blant annet HMS meldt inn og avvik 

lukket. Dette arbeidet innebærer også kvalitets- og forbedringsarbeid.  
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I 2018 ble det meldt inn 317 avvik fordelt slik: 

 
Arlovlighetsgraden på avvikene er fordelt slik: 

 
 

Antall avvik er lavt sett i forhold til størrelsen på organisasjonen og antall ansatte. Det bør 

derfor fortsatt være fokus på internkontroll, avviksmeldinger og kvalitetsstyring. 

 

Innenfor helse og omsorg jobbes det systematisk med avvik for å forbedre rutiner og kvaliteten 

på tjenestene. 

 

Kvalitetssystemet har en modul for ROS-analyser. Den er såvidt tatt i bruk av enhetene, og 

planen er fortsatt å gjennomføre årlige risikoanalyser for uønskede hendelser eller spesielle 

områder hvor sannsynlighet for at hendelsen inntreffer og mulig skadeomfang kartlegges.  
 

Skoler og barnehager jobber kontinuerlig med kvalitetsforbedring, og  leverer årlig system for 

kvalitetssikring ihht opplæringslova.
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For politiske saker foretas det regelmessig kontroll av iverksetting av politiske saker, status blir 

rapportert i tertialrapporter til formannskapet og kommunestyret. Arbeid med politiske saker 

blir dokumentert i vårt saksbehandlingssystem (Ephorte). Systemet brukes til opprettelse av 

saker, sakliste (møteinnkalling), publisering og ferdigstillelse av møteprotokoll. Det blir 

produsert saksprotokoller (vedtak) for hver sak samt samlet saksfremstilling når saken er ferdig 

behandlet i siste utvalg. Saksbehandler får da beskjed om ferdig sak og har ansvar til å sende ut 

melding om vedtak der det trengs. 

 

For å sikre økonomisk kontroll har Lyngen kommune innkjøps- og finansreglement. 

Økonomireglement er ikke ferdigstilt, men man har interne økonomirutiner og -retningslinjer. 

Reglement og rutiner er tilgjengelig gjennom kvalitetssystemet. Rådmannen har delegert 

attestasjons- og anvisningsmyndighet til enhetene, og det er sikret – bl.a. i økonomisystemet - 

at attestasjon og anvisning ikke gjøres av samme person. Budsjettkontroll sikres gjennom 

tertialrapportering som egen sak til formannskapet og kommunestyret. Kommunens 

finansreglement gir føringer som skal sikre at kommunens midler og gjeld forvaltes på en 

trygg måte, og det er utarbeidet for finansrapporter slik reglement foreskriver. 

2.3 Sykefravær og nærværsprosjektet 
«Krafttak for økt nærvær» har i 2018 gjort nye koblinger mot arbeidsrelaterte fagmiljø, 

forsknings- og finansinstitusjoner. Prosjektleder har arbeidet tett mot utvalgte enheter gjennom 

organisering av fagdager, samtaler med ansatte og rapportering i etterkant. Konsulenter fra NAV 

Abeidslivssenter og fra det private har vært benyttet. Nærværssamtaler med enkeltpersoner har 

vært en viktig arbeidsmetode. Disse samtalene tar enten utgangspunkt i enkeltindividers høye 

fravær over en lengre tidsperiode eller ved å ha samtaler med samtlige på en enhet. Dialog på 

enhetsnivå tar utgangspunkt i organisatoriske og psykososiale nærværforhold og arbeidstakeren 

får presentert tallene fra sin egen fraværsstatistikk.  

 

I regi av nærværsprosjektet har det forpliktende samarbeidet med KLP sitt arbeidsmiljønettverk 

blitt videreført. Dette omfatter faglig påfyll, workshops og erfaringsdeling med kommuner og 

større foretak fra hele landet. 

 

Det er også inngått prosjektsamarbeid med SINTEF Nord i tilknytning til deres forskning med 

arbeidstittelen «Økt arbeidskraft i nord». Som en del av dette har arbeidstakerne i Lyngen 

kommune fått tilgang til aktivitetsprogrammet Avantas Aktiv. Avantas er en profesjonell, 

landsdekkende aktør som leverer digitale tjenester som motiverer til økt fysisk aktivitet. 

Programmet finansiers av Sparebank 1 Nord-Norge (SNN). Ledelsen i SNN tror opplegget vil ha 

positiv effekt på arbeidstakerne og hypotesen er at dette på sikt vil gi synlige resultater på 

fraværsstatistikken. SNN ønsker å gi noe verdifullt til landsdelen gjennom å prøve ut dette på alle 

ansatte i organisasjonen Lyngen kommune. SINTEF Nord forsker på innføringa og studerer 

mulige virkninger av programmet.  

 

Prosjektleder deltar jevnlig med arbeidsrelaterte fremlegg på enhetenes personalmøter og har i 

tillegg samtaler og rådgivning mot enhetslederne i tilknytning til sykefraværsproblematikken.   

 

Det er også i 2018 gjennomført regelmessige samtaler med legekollegiet. Tematikk som drøftes 

er blant annet mulighetene for å benytte graderte sykemeldinger og hvordan oppnå bedre 

kommunikasjon mellom arbeidstaker, sykemeldende lege og arbeidsgiver. Ved konsultasjon i 

samband med redusert funksjonsevne etterspør legene i kommunen arbeidstakeren: «Har du 

snakket med din leder om dette? Og «Hvilke muligheter har enheten for å legge til rette?». Man 

skal med andre ord ha større fokus på hva arbeidstakeren likevel kan utføre av oppgaver, til tross 
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for reduksjonen i funksjonsnivået. 

 

Av trivselsfaktorer på lavterskelnivå nevnes sykkelaksjonen «Sykle til jobben eller hvor som 

helst..», turkarusell i september og torsdagstrimmen som går fra oktober og til ut april 

(styrketrening og volleyball). 

 

For ledere og tillitsvalgte har det vært arrangert kurs i blant annet konflikthåndtering og 

relasjonsledelse.     
 

Sykefravær 
NAV Lyngen og Arbeidslivssenteret i Troms har bistått kommunen i oppfølging av sykemeldte. 

Vi har også en person ved Arbeidslivssenteret som vi fritt kan bruke i krevende saker. 

 

Sykefraværet i 2017 var noe lavere enn i 2016 - 7,9 prosent. 

Sykefravær koster penger – bl.a. ingen refusjon de første 16 dagene. I følge tall fra KS koster 

hver fraværsdag i snitt 2200 kroner for arbeidsgiver. Forebygging og friskvern er et viktig 

område å sette fokus på. 
 

Sykefraværsstatistikk 2012 - 2018 
 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Året 

2012 10,9 11,2 7,8 10,3 10,1 

2013 9,0 7,0 5,9 9,2 8,3 

2014 10,9 11,4 8,3 10,4 10,2 

2015 10,6 9,8 8,3 12,3 10,3 

2016 10,4 9,6 7,0 7,4 9,3 

2017 9,7 7,1 6,1 8,1 7,9 

2018 9,6 8,4 7,1 7,6 8,3 

 

 Egenmeldt fravær Legemeldt fravær Totalt 

2013 1,2 % 7,1 % 8,3 % 

2014 1,2 % 9,0 % 10,2 % 

2015 1,2 % 9,1 % 10,3 % 

2016 1,2 % 8,1 % 9,3 % 

2017 1,4 % 6,5 % 7,9 % 

2018 1,3 % 7 % 8,3 % 

2.4 Likestilling 
Administrativ toppledelse besto i 2018 av en mann og to kvinner. Vi hadde 20 

enheter/avdelinger hvorav 3 ledere var menn. 

 

Kommunen har som mål å øke andelen av menn på kvinnedominerte arbeidsplasser. 

I stillingsutlysninger er rådmannen opptatt av å invitere menn til å søke kvinnedominerte 

yrker. 

 

Foreløpig er det ingen spesielle tiltak utover dette som er iverksatt for å fremme økt andel 

i forhold til likestilling. 
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2.5 Etisk standard 
Lyngen kommune sine etiske retningslinjer gjelder både ledere, ansatte og folkevalgte. Det er 

et mål at alle skal kunne ha tillit til oss som tjenesteyter, arbeidsgiver og forvaltningsorgan. 

Innbyggerne er ofte avhengig av kommunesektorens tjenester. Det kan gjøre dem sårbare og 

det gir kommunesektoren stor makt. En kommune med høy etisk standard, har folkevalgte og 

ansatte som reflekterer over etiske spørsmål og jevnlig har etikk på dagsorden. 

 

Selv om Lyngen kommune har hatt slike retningslinjer i noen år, kan det fortsatt settes enda 

større fokus på dette i organisasjonen. Det må bli et klarere lederansvar og bør jevnlig være 

tema på personalmøter slik at alle i Lyngen kommune er kjent med retningslinjene. 

Refleksjon over egen praksis bidrar til å bevare og skape gode holdninger og god praksis. Det 

er de faktiske handlingene og holdningene som danner grunnlaget for kommunens omdømme i 

befolkningen. 

 

Høy etisk standard krever en jevnlig prosess der åpen kommunikasjon og refleksjon rundt 

etiske problemstillinger og dilemmaer blir ivaretatt på de ulike arbeidsplassene i 

organisasjonen. Slike prosesser er viktige for å styrke og utvikle den etiske standarden. 

Lederne har et særskilt ansvar for rutiner og prosesser som sikrer at kommunens etiske 

standard blir fulgt. Alle ansatte har et selvstendig ansvar for at egne handlinger er i tråd med 

etisk standard. 
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3 Befolkningsutvikling 
 

Det er en nedadgående utvikling i antall innbyggere i kommunen1: 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Fødte 26 20 30 16 10 23 20 20 23 

Døde 36 30 31 35 43 32 35 32 32 

Fødselsoverskudd -10 -10 -1 -19 -33 -9 -15 -12 -9 

Innvandring 18 23 18 26 19 15 10 28 21 

Utvandring 18 14 6 6 10 16 11 5 12 

Nettoinnvandring 0 9 12 20 9 -1 -1 23 9 

Innflytting 73 73 101 96 83 84 130 105 76 

Utflytting 129 130 127 124 129 135 99 115 106 

Nettoinnflytting -56 -57 -26 -28 -46 -52 30 13 -21 

Folketilvekst -66 -58 -15 -21 -70 -61 15 1 -30 

Befolkning 31/12 3 086 3 028 3 013 2 992 2 922 2 861 2 876 2 877 2 847 

 

En viktig faktor for tilrettelegging av barnehageplasser og skoletilbud er utviklingen i 

fødselstallene. Fødselstallene har de tre siste årene flatet noe ut. 

 

Befolkningsutviklinga fortsetter mot en overvekt av voksne og eldre befolkning. I 

aldersgruppen med yrkesaktive mellom 20-44 år ser man størst nedgang. Dette er 

bekymringsfullt for en kommune da denne aldersgruppen også er i såkalt fruktbar alder og 

dermed påvirker barnetallet i en kommune. Økninga i befolkninga mellom 16-19 år blir 

mindre pga. de lave fødselstallene. 

 
 

 

 
 

1 Alle tabeller og grafer er basert på tall fra SSB 
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4 Økonomi 
 

4.1 Resultatregnskap 2018 

Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2018 
Reg. budsjett 

2018 
Oppr.budsjett 

2018 
Regnskap i fjor 

(2017) 

Driftsinntekter     

Brukerbetalinger 8 663 439,48 8 464 000,00 8 464 000,00 8 481 238,36 

Andre salgs- og leieinntekter 23 827 817,53 21 802 000,00 21 565 000,00 23 205 401,36 

Overføringer med krav til motytelse 58 814 796,27 41 088 000,00 37 919 000,00 57 194 313,54 

Rammetilskudd 156 121 579,00 154 219 000,00 154 975 000,00 152 726 465,36 

Andre statlige overføringer 9 569 810,37 9 779 000,00 4 686 000,00 6 068 689,27 

Andre overføringer 121 655,58 0,00 0,00 168 496,15 

Skatt på inntekt og formue 64 289 029,00 63 865 000,00 62 039 000,00 63 967 871,00 

Eiendomsskatt 6 847 271,51 6 730 000,00 6 730 000,00 6 730 184,64 

Andre direkte og indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 148,00 

Sum driftsinntekter 328 255 398,74 305 947 000,00 296 378 000,00 318 542 807,68 

Driftsutgifter     

Lønnsutgifter 192 505 033,63 184 086 000,00 181 769 000,00 182 534 310,88 

Sosiale utgifter 20 330 709,52 19 483 000,00 20 872 000,00 23 676 972,05 

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 47 080 236,49 43 678 000,00 40 906 000,00 46 197 051,93 

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 11 492 391,15 13 115 000,00 11 270 000,00 15 392 596,57 

Overføringer 24 502 309,04 18 382 000,00 16 560 000,00 21 070 758,62 

Avskrivninger 19 994 196,00 19 994 000,00 0,00 18 096 522,00 

Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sum driftsutgifter 315 904 875,83 298 738 000,00 271 377 000,00 306 968 212,05 

Brutto driftsresultat 12 350 522,91 7 209 000,00 25 001 000,00 11 574 595,63 

Finansinntekter     

Renteinntekter og utbytte 1 878 107,31 863 000,00 863 000,00 1 637 988,16 

Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mottatte avdrag på utlån 23 217,00 40 000,00 40 000,00 8 220,00 

Sum eksterne finansinntekter 1 901 324,31 903 000,00 903 000,00 1 646 208,16 

Finansutgifter     

Renteutgifter og låneomkostninger 9 330 456,97 8 552 000,00 8 552 000,00 7 708 055,21 

Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avdrag på lån 18 150 806,03 18 039 000,00 15 804 000,00 16 257 793,00 

Utlån 41 313,15 90 000,00 90 000,00 0,00 

Sum eksterne finansutgifter 27 522 576,15 26 681 000,00 24 446 000,00 23 965 848,21 

Resultat eksterne finanstransaksjoner -25 621 251,84 -25 778 000,00 -23 543 000,00 -22 319 640,05 

Motpost avskrivninger 19 994 196,00 19 994 000,00 0,00 18 096 522,00 

Netto driftsresultat 6 723 467,07 1 425 000,00 1 458 000,00 7 351 477,58 

Interne finanstransaksjoner     

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 7 252 181,84 7 252 000,00 0,00 5 698 736,00 

Bruk av disposisjonsfond 7 616 000,00 7 616 000,00 0,00 3 281 000,00 

Bruk av bundne fond 4 018 571,22 892 000,00 0,00 3 445 304,00 

Sum bruk av avsetninger 18 886 753,06 15 760 000,00 0,00 12 425 040,00 

Overført til investeringsregnskapet 1 062 184,00 1 062 000,00 1 107 000,00 998 000,00 

20



Lyngen kommune 

Årsberetning 2018 

Økonomi 
10 

 

 

Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avsatt til disposisjonsfond 14 759 000,00 14 759 000,00 351 000,00 7 325 000,00 

Avsatt til bundne fond 3 000 506,33 1 364 000,00 0,00 4 201 335,74 

Sum avsetninger 18 821 690,33 17 185 000,00 1 458 000,00 12 524 335,74 

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 6 788 529,80 0,00 0,00 7 252 181,84 
 

Lyngen kommune hadde i 2018 en liten økning i inntektene på 3,05 %, mens driftsutgiftene 

økte med 2,91 % ifht. 2017. Dette sier isolert sett ikke så veldig mye om faktisk utvikling, 

fordi både driftsinntekter og driftsutgifter påvirkes av avsetning til og bruk av bundne 

avsetninger. 

 

Finansutgiftene har økt. Minsteavdrag til kommunale investeringer ble kr 111 806 mer enn 

budsjettert (18,039 mill. kroner), mens renteutgifter på løpende lån ble kr 775 698 høyere enn 

budsjettert. Samlet sett utgjorde netto finansutgifter ca. 27,52 mill. kroner i 2018. 

 

Netto driftsresultat anses for å være den beste indikatoren på økonomisk balanse. For å ha en 

økonomisk balanse anbefales det å ha minimum 1,75 % positivt driftsresultat over flere år. 

Lyngen kommune hadde 2018 netto driftsresultat på 6,723 mill. kroner, som utgjorde 2,05 % 

av driftsinntektene. 

 

Netto driftsresultat påvirkes av bundne avsetninger og gir derfor ikke noe entydig svar på 

hvorvidt om driftsbalansen er oppfylt som kommuneloven forutsetter. Samtidig er det viktig å 

være klar over at netto driftsresultat påvirkes av at Lyngen kommune bruker minsteavdrag som 

et virkemiddel for å unngå kutt i tjenestetilbudet. Dette gjør at kommunens høye lånegjeld ikke 

blir nedbetalt i forhold til hva den burde. Samtidig er det i økonomiplanperioden 2019-2022 

fortsatt et høyt investeringsnivå. Høy lånegjeld vil derfor vedvare i overskuelig framtid hvis 

kommunestyret ikke vedtar reduksjon i driftsutgiftene. 

 

Det ble i 2018 avsatt 7,253 mill. kroner til ubundet disposisjonsfond. Det ble brukt 7,616 

mill. til ulike formål. 

 

Regnskapet for 2018 er avgitt med et mindreforbruk på kr 6 788 529,80. Det positive 

resultatet skyldes i hovedsak merinntekter på noen områder, redusert tjenestebehov, 

vakante stillinger og at driftstiltak ikke ble gjennomført. 
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4.2 Økonomisk styring – avviksoversikt driftsregnskapet 
 
Den økonomiske styringen uttrykkes gjennom avviksoversikten, som er differansen mellom 

vedtatt årsbudsjett inklusive budsjettjusteringer gjennom året og årsregnskapet. Positive avvik er 

overskridelser/mindreinntekter, mens negative avvik er besparelser. Tabellen nedenfor viser 

budsjettrammene og avviket for de ulike hovedområdene for 2018. 
 
 

 Rammer Årsbudsjett 2018 (reg) Regnskap 2018 Avvik i kr 
Avvik 
i % 

1 Politikk og livssyn 7 327 000,00 7 217 079,38 -109 920,62 -1,50 

2 Administrative tjenester 21 187 000,00 21 353 124,60 166 124,60 0,96 

3 Oppvekst og kultur 66 544 000,00 63 934 491,25 -2 609 508,75 -3,92 

4 Helse, sosial og omsorg 95 970 000,00 95 542 356,50 -427 643,50 -0,46 

5 Plan, teknikk og næring 49 785 000,00 47 784 942,61 -2 000 057,39 -3,99 

 Sum avvik driftsrammer 240 813 000,00 235 831 994,34 -4 981 005,66 -2 % 

6 Finans -29 364 000,00 -28 802 521,55 561 478,45 -1,91 

7 Budsjettskjema 1A -211 449 000,00 -200 240 942,79 11 208 057,21 -2,07 

  -240 813 000,00 -229 043 464,34 11 769 535,66  
  Årets mer-/mindreforbruk (+/-) 0,00 6 788 530,00 6 788 530,00   

 

 

Samlet har derfor alle rammeområdene hatt et mindreforbruk i 2018, dette gjennomgås på 

de ulike rammeområdene nedenfor. 
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4.2.1 Politikk og livssyn 
 
 

Ramme: 1 Politikk og livssyn 
Årsbudsjett 
2018 (reg) 

Regnskap 
2018 Avvik i kr 

Avvik 
i % 

1110 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER     

1001 KOMMUNESTYRET 857 000,00 808 732,16 -48 267,84 -6 

1002 ORDFØRER 1 358 000,00 1 302 469,88 -55 530,12 -4 

1004 FORMANNSKAPET 355 000,00 331 229,44 -23 770,56 -7 

1006 ROVVILTUTVALG 10 000,00 8 932,00 -1 068,00 -11 

1009 KOMMUNE- OG STORTINGSVALG 0,00 600,00 600,00 0 

1100 KONTROLLUTVALG OG REVISJON 877 000,00 890 352,23 13 352,23 2 

1206 ARBEIDSMILJØUTVALG 13 000,00 4 282,90 -8 717,10 -67 

1701 ÅRETS PREMIEAVVIK -327 000,00 -313 443,00 13 557,00 -4 

1710 AMORTISERING AV TIDLIGERE ÅRS PREMIEAVVIK 79 000,00 78 596,00 -404,00 -1 

1803 RÅD FOR FOLKEHELSE 65 000,00 27 823,39 -37 176,61 -57 

3853 TILSKUDD TIL LAG OG FORENINGER 35 000,00 0,00 -35 000,00 -100 

  Sum ansvar 1110 3 322 000,00 3 139 575,00 -182 425,00 -5 

1112 LEVEKÅRSUTVALGET 313 000,00 292 933,16 -20 066,84 -6 

1113 NÆRINGSUTVALGET 75 000,00 87 195,22 12 195,22 16 

1115 DEMOGRAFIUTVALG 100 000,00 73 468,00 -26 532,00 -27 

1208 KIRKE OG LIVSSYN 3 517 000,00 3 623 908,00 106 908,00 3 

 Sum ramme 1 Politikk og livssyn 7 327 000,00 7 217 079,38 -109 920,62 -2 

 

Området samlet har et mindreforbruk på kr 109 920 i forhold til tildelt ramme. 

 

Ansvar 1110 hadde et mindreforbruk på kr 182 425.  

Kommunestyret: mindreforbruk i godtgjøringer. 

Ordfører: mindreforbruk i pensjon, samt merinntekter fra sponsing og refusjon 

Formannskapet: mindreforbruk i godtgjøringer til utvalgsmedlemmene. 

Kontrollutvalg: merforbruk pga. Abonnement på tidsskrifter. 

 

Levekårsutvalget har et mindreforbruk i godtgjøringer til utvalgsmedlemmene. 

 

Næringsutvalget har et merforbruk i godtgjøringer til utvalgsmedlemmene. 

 

Ansvar 1208 har et merforbruk da tilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2017 ble belastet 2018. 
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4.2.2 Administrative tjenester og felleskostnader 
 
 

Ramme 2 Administrative tjenester 
Årsbudsjett 
2018 (reg) Regnskap 2018 Avvik i kr Avvik i % 

1300 PROSJEKTER (rådmannen disponerer) 88 000,00 0,00 -88 000,00 -100,00 

1310 ADMINISTRATIVE TJENESTER 12 398 000,00 12 387 941,09 -10 058,91 -0,08 

1450 FELLESKOSTNADER 4 319 000,00 4 424 996,83 105 996,83 2,45 

1451 IKT 4 467 000,00 4 544 153,96 77 153,96 1,73 

1452 KOMMUNAL FIBER -85 000,00 -3 967,28 81 032,72 -95,33 

 Sum ramme: 2 Administrative tjenester 21 187 000,00 21 391 402,60 166 124,60 0,78 

 
Ramme 2 hadde samlet et merbruk på vel kr 166 000.  

 

Prosjekter 

Kr 12 000 ble budsjettergulert til ordinær drift, øvrige midler ble ikke benyttet. 

 

Administrative tjenester 

Dette utgjør i hovedsak lønn til rådmannen og hans stab (20 ansatte/18,2 årsverk) dvs. 

halvparten av de som har arbeidssted på rådhuset. 

 

Felleskostnader 

Under ansvar 1450 dekkes felleskostnader for hele Lyngen kommune, bl.a. 

serviceavtaler, kontingenter, lisenser, forsikringer, porto og arkivtjenester i tillegg til 

frikjøp av hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Merforbruket på ansvar 1450 

skyldes bl.a. kjøp av advokatbistand. 

 

IKT 

IKT hadde i 2018 et merforbruk på kr 77 000 pga økning i utgifter til datakommunikasjon 

og lisenser. 

 

Kommunal fiber 

Ansvar 1452 gjelder drift og vedlikehold av kommunal fiber, samt utgifter til tilknytning 

av nye kunder. I 2018 er det et merforbruk som skyldes økning i utgifter til stolpeleie, 

vedlikehold av fiber i ytre Lyngen og reparasjon av et mindre fiberbrudd. Det har heller 

ikke vært noen stor pågang av nye kunder på fiberen ut til Koppangen og Karnes pga. høy 

pris for tilkobling. Vi lyktes med å få avtale med ny montør i 2018 som har ført til at prisen 

for tilkobling har blitt lavere, og vi fikk dermed en liten økning mot slutten av året. 

4.2.2.1 Måloppnåelse 
Administrative tjenester utfører støttefunksjoner for den øvrige organisasjonen, og har bl.a. ansvaret 

for kommunens sektorovergripende internkontroll og infrastruktur. Det jobbes kontinuerlig med å 

finne mer effektive arbeidsmåter slik at man kan bruke ressursene på kontroll, oppfølging og nye 

ansvarsområder eller oppgaver.  

 

Digitalisering er et viktig område som det satses på fra regjering og statlig hold. Også i Lyngen 

jobber vi for å ta i bruk nye digitale verktøy som skal forenkle og effektivisere arbeidsprosesser. I 

2018 tok vi i bruk digitale personalmeldinger, time-, ferie- og fraværsregistrering. Vi jobber også 

med å bedre innbyggerløsninger, og deltok i nettverksprosjektet «Digital kompetanse i kommunene» 

som sluttføres i 2019. Dette prosjektet viste viktigheten av å ha en god digitaliseringsstrategi, noe vi 
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også har startet å jobbe med. At det satses bredt og godt i Lyngen på IKT og digitalisering er viktig, 

noe også KOSTRA-tallen viser: i 2018 brukte vi totalt 3,57 mill. kroner på drift og investering i IKT. 

 

Digitalisering av tjenester og arbeidsprosesser er krevende og betyr at hele organisasjonen må få 

tilganger, opplæring og oppfølging. Med begrensede personalressurser til dette bruker vi lengre tid på 

dette enn ønskelig, men vi jobber jevnt og trutt med dette og begynner på noen områder å se 

gevinstene av dette. Slike løsninger bidrar også til bedre internkontroll. 

 

Det jobbes aktivt med å skape en god kultur for høy informasjonssikkhert og i 2018 startet også 

arbeidet ny personvernforordning. Dokumentasjon av behandling av personopplysninger er en viktig 

del av dette, selv om en kommune har lovhjemmel til dette ifht lovpålagte tjenester. Grunnkurs i 

personvern for alle ansatte ble startet opp som e-læringskurs, overordnet GAP-analyse og kartlegging 

av hvilke datasystemer Lyngen kommune bruker ble også gjennomført. 

 

 
 

4.2.3 Oppvekst og kultur 
 

Ramme 3 Oppvekst og kultur 
Årsbudsjett 2018 
(reg) Regnskap 2018 Avvik i kr 

Avvik i 
% 

2100 GRUNNSKOLEPROSJEKTER 209 000,00 242 482,80 33 482,80 16,0 

2101 GRUNNSKOLEN - FELLES 6 544 000,00 6 220 719,22 -323 280,78 -4,9 

2111 LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER 4 640 000,00 4 746 330,38 106 330,38 2,3 

2115 LENANGEN BARNE-OG UNGDOMSSKOLE 7 613 000,00 7 361 386,53 -251 613,47 -3,3 

2116 EIDEBAKKEN SKOLE 22 592 000,00 22 192 189,87 -399 810,13 -1,8 

2117 VOKSENOPPLÆRINGA 5 383 000,00 4 037 329,22 -1 345 670,78 -25,0 

2200 FØRSKOLEPROSJEKTER 0,00 3 009,70 3 009,70 0,0 

2201 BARNEHAGER - FELLES 169 000,00 451 954,63 282 954,63 167,4 

2211 KAVRINGEN BARNEHAGE 5 649 000,00 5 205 271,59 -443 728,41 -7,9 

2212 KNØTTELIA BARNEHAGE 6 354 000,00 6 020 263,05 -333 736,95 -5,3 

2215 LENANGEN BARNEHAGE 2 007 000,00 2 282 956,32 275 956,32 13,7 

2310 KULTURSKOLEN 1 419 000,00 1 293 615,94 -125 384,06 -8,8 

2400 KULTUR -  PROSJEKTER 0,00 26 884,32 26 884,32 0,0 

2410 KULTURTILBUD 2 768 000,00 2 633 796,31 -134 203,69 -4,8 

2411 BIBLIOTEK 1 197 000,00 1 216 301,37 19 301,37 1,6 

 Sum ramme 3 66 544 000,00 63 934 491,25 -2 609 508,75 -3,9 

 

Ramme 3 i sum har et mindreforbruk på kr 2,6 million kroner. 

 

I tillegg til årlig ramme tildelt av kommunestyret mottok oppvekst og kultur følgende midler til 
prosjekter i 2018: 

• 0,08 mill.  utstyrssentral Lyngen 
• 0,1 mill. Aktiv hele året 
• 1, 394 mill.: videreutdanning lærere 
• 0,715 mill.: Økt lærerinnsats 
• 0,23 mill. LOS 
• 0,52 mill. Samhandlingspilotene (i samarbeid med helse) 
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Skolene 

Skolene drev i 2018 samlet med et mindreforbruk på 0,5 mill.  Mindreforbruket på Eidebakken skole 

skyldes vakanse bassengdrift samt refusjon fra andre kommuner for SFO. For Lenangen skole 

skyldes mindreforbruket sykepengerefusjoner. Voksenopplæring og flyktning tjenesten hadde et 

mindreforbruk på -1,346 mill. grunnet lavere tjenestebehov enn budsjettert. Mindreforbruket på 

grunnskolen felles skyldes i hovedsak vakanse logoped.  
Skolene driver i dag nøkternt og godt.  
 

Barnehagene 

Området i sum har et mindreforbruk på 0,215 mill. For Knøttelia skyldes mindreforbruket 

sykepengerefusjoner. Ellers skyldes avvikene mellom budsjett og regnskap variasjon i barnetall i 

barnehagen knyttet opp mot bemanning. Overforbruk innenfor barnehagen felles skyldes 

refusjonskrav fra andre kommuner for barn folkeregistrert i Lyngen kommune.  
Barnehagene tilpasser seg barnetallet og driver nøkternt og godt.  
 

Kultur og bibliotek 

Området har i sum et mindreforbruk på 0,2 mill. I hovedsak er dette sykepengerefusjoner.  
 

4.2.3.1 Måloppnåelse 
 
Grunnskolene: 

Per 1. oktober 2018 hadde grunnskolene i Lyngen 289 elever fordelt på 3 offentlige skoler. Skolene 

hadde totalt 48 lærere.  
  

Lokale mål for grunnskolen i Lyngen i 2018: K-sak 72/18  

  
1. Skolemiljøet ved skolene i Lyngen skal preges av trygge rammer der barn, unge og voksne skal 

oppleve å være inkludert i et fellesskap de selv har mulighet til å påvirke og bygge.  

2. Grunnskolen i Lyngen skal i samarbeid med hjemmet gi elevene et best mulig faglig og sosialt 

grunnlag til å begynne på og fullføre videregående opplæring  

3. Grunnskolen i Lyngen skal arbeide systematisk med tidlig innsats og tilpasset opplæring.  

4. Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med å få flere elever opp på et høyere mestringsnivå i 

nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk, med særlig fokus på å heve elever fra mestringsnivå 

1 (laveste nivå)  

5. Grunnskolen i Lyngen skal skåre bedre (lavere) enn nasjonalt nivå på faktoren mobbing. Skolene 

i Lyngen skal håndheve nulltoleranse for mobbing.  

6. Grunnskolepoengene i Lyngen skal ligge på minst nasjonalt nivå.  

7. Grunnskolen i Lyngen skal arbeide for at elever med høyt mestringsnivå skal få tilpassa 

undervisning med større utfordring, slik at de kan utvikle seg til ett høyere nivå  

  

De lokale målene for grunnskolen i Lyngen blir evaluert hvert år i tilstandsrapporten. Oppvekstplan 

6-16 er en overordnet plan for skolene i Lyngen. Her var satsingsområdet i 2018 inkluderende 

barnehage- og skolemiljø, og Lyngen kommune har i året 2018 deltatt i pulje 2 i Inkluderende 

barnehage og skolemiljø. 

  

Prosjekt skolemåltid er videreført og viser så langt gode resultat. Helårsåpen SFO ble iverksatt i 

2016.   

  

Også DKS og MOT ble gjennomført etter planen i 2018. Av regionale satsinger har Lyngen 

kommune deltatt i et regionalt prosjekt, HoppIde, med fokus på Ungt entreprenørskap, samt at to av 

skolene er sertifisert som miljøfyrtårn.   
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Lyngen kommune finansierte totalt 13 læreres videreutdanning i 2018, finansiert av statlige og 

kommunale midler og fond. Grunnskolene i Lyngen foretar årlig en kompetansekartlegging for å se 

på nåværende og kommende kompetansebehov.  

  

Nye Lenangen skole åpnet 8.oktober 2018.   
 

Barnehagene: 

Alle barn som søkte barnehageplass i 2018 fikk plass på sitt 1. eller 2. valg. Per desember 2018 var 

det fullt i Lyngsdalen oppvekstsenter avdeling barnehage, og noe ledig kapasitet i de andre 

barnehagene.  

  

Barnehagene hadde følgende satsingsområder i 2018, nedfelt i oppvekstplan 0-6 år: Inkluderende 

barnehage og skolemiljø.  

  

Barnehagene har drevet barnehagebasert kompetanseutvikling innenfor satsingsområdet i 

2018 gjennom deltagelse i pulje 2 i den statlig finansierte samlingsbaserte modellen for 

kompetanseutvikling samt støtte av utviklingsveiledere og kommunale og interkommunale nettverk..  

  

Per 1.desember var 94 barn i barnehagene i Lyngen.   

  

Rekruttering av barnehagelærere er utfordrende, spesielt i mindre stillinger, og barnehagene jobber 

med å løse rekrutteringsutfordringene. I 2018 oppfylte vi pedagognormen uten dispensasjon bare ved 

en av kommunens barnehager.  

  

Resultatet fra foreldreundersøkelsen, tatt høsten 2018, viser at vi har høy brukertilfredshet i våre 

barnehager sammenlignet med landet forøvrig.  
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Kultur: 

Målsetting: Kommunen og lokalsamfunnet skal sammen tilrettelegge for positive opplevelser og 

verdier, slik at ungdom skal ønske å bosette seg her som voksen.  

  

Kulturskolen ga i 2018 instrument- og sangopplæring til 69 elever. Kulturskolen hadde 5 elever på 

venteliste.  

  
Kulturskolen deltok i 2018 på en rekke arrangement i samarbeid med det lokale kulturliv, blant annet 

flere minikonserter på biblioteket, oppdrag på møter og konferanser, UKM og andre arrangementer. I 

tillegg til dette har Kulturskolen naturligvis gjennomført sin kjerneoppgave: tilbud om opplæring på 

ulike instrumenter til alle i 4 – 10 klasse i Lyngen.  

  
Kulturskolen samarbeidet i 2018 tett med kulturskolene i Storfjord og Balsfjord, og gjennomfører 

interkommunale samlinger på leder- og medarbeidernivå.  

  
Kulturtilbud drev i 2018 ungdomsklubben på Lyngseidet og Aktiv Lyngen.  

Ungdomsrådet drev utstrakt møteaktivitet, samt stod for arrangementene åpen dag i alpinbakken og 

FIFA turnering under PULS Lyngen, natturnering, generasjons kos på Lyngstunet og Lyden av 

Lyngsalpene.  

  

Lag og foreninger mottok kulturmidler etter søknad, samt at grendelagene mottok aktivitetsstøtte.  

I tillegg tilbød Lyngen kommune gratis utlån av kommunens lokaler for lag og foreninger tilknyttet 

Lyngen kommune, som et stimuleringstiltak.  

Den kulturelle spaserstokken hadde flere konserter på institusjonene og i lokalsamfunnet, og Lyngen 

kommune, i samarbeid med lag og foreninger, tok imot flere produksjoner fra Kultur i Troms.  

  

Det er et stort behov for kulturhus på Lyngseidet. Per i dag finnes ikke egnet lokale til å ha 

mindre/større konserter eller utstillinger. Et nytt kulturbygg i sentrum er kommet inn på den nye 

anleggsplanen for kulturbygg.  
  

Kulturavdelinga var også engasjert i prosjektene Aktiv Lyngen, Forebygging og oppfølging av drop-

out og Ungdom i arbeid.  
 

Alt i alt har barn og unge i Lyngen et godt utbygd tilbud, ikke minst på grunn av aktivitetsnivået til 

idrettsklubbene og lag og foreninger i kommunen.  

  

Biblioteket:  

Biblioteket hadde i 2018 faste arrangement på lørdagene. Strikkekafé, spillkafé, språkkafé og 

minikonserter, hvor spesielt strikkekafé har vært veldig populært. Høytlesing har etterhvert erstattet 

minikonsert og spillkafe på lørdager.  

Biblioteket har gjennomført de faste årlige arrangementene som trespråklig bokbussturné, 

Samefolkets dag, morsmåldagen, verdens bokdag, Ole Bok for 4 og 6-åringer, Paaskiviikoo 

bokbussturne for 5. trinn, nasjonal bibliotekdag, og «Les for svingende» . I år leverte 24 barn lesekort 

i kampanjen “Les for svingende”.  

  

Biblioteket arrangerte i samarbeid med fylkesbiblioteket en workshop for ungdom i Lyngen med 

fokus på bibliotekets roller og funksjoner og tilpasning av bibliotekrom i forhold til aktiviteter 

ungdom ønsker seg på biblioteket.  

Biblioteket har hatt flere forfatterbesøk og foredrag, blant annet Aksel Fugeli og “Kunsten å 

kommunisere med en tenåring”  
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Statistikk utlån av bøker på biblioteket i Lyngen sammenlignet med andre kommuner:   

Lyngen folkebibliotek med 2880 innbyggere, antall bøker utlånt:  9 152 (per 2017)  

Balsfjord kommune med 5638 innbyggere, antall bøker utlånt:  3 761 (per 2017)  

Lenvik kommune med 11670 innbyggere, antall bøker utlånt:  22 337 (per 2017)  

Skjervøy kommune med 2920 innbyggere, antall bøker utlånt:  8 612 (per 2017)  

Salangen kommune med 2197 innbyggere, antall bøker utlånt:  4 872 (per 2017)  

 

Bibliotekene i Nord-Troms jobber ut ifra et felles års-hjul (med en del egne lokale arr.) Vi har 

lokaltilpasset aktivitetsplaner som fylles opp i løpet av året.  

  

Det ble i 2018 montert en digital turistinfo i forbindelse med biblioteket. Utstyrssentralen ble utvidet 

i 2018 med flere nye produkter der utlån administreres gjennom biblioteksystemet.  
 

 

4.2.4  Helse, sosial og omsorg 
 
 

Ramme 4 Helse og omsorg 
Årsbudsjett 
2018 (reg) 

Regnskap 
2018 Avvik i kr 

Avvik 
i % 

3100 HELSE, SOSIAL OG OMSORGSPROSJEKTER 246 000,00 187 070,74 -58 929,26 -24,0 

3105 HELSE OG OMSORG ADM. 4 622 000,00 4 576 252,77 -45 747,23 -1,0 

3106 HELSE OG OMSORG FELLESUTGIFTER TIL FORDELING 2 598 000,00 2 228 354,21 -369 645,79 -14,2 

3310 SOSIALTJENESTEN 3 976 000,00 3 898 432,73 -77 567,27 -2,0 

3311 BARNEVERNSTJENESTEN 6 435 000,00 6 603 319,86 168 319,86 2,6 

3411 PRAKTISK BISTAND 2 811 000,00 2 723 295,23 -87 704,77 -3,1 

3412 TILTAK ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE 2 151 000,00 2 055 714,35 -95 285,65 -4,4 

3414 HJEMMETJENESTEN YTRE LYNGEN 9 933 000,00 10 345 776,31 412 776,31 4,2 

3450 LYNGSTUNET HELSE- OG OMSORGSSENTER 16 085 000,00 16 058 800,15 -26 199,85 -0,2 

3451 LANGTIDSAVDELING LYNGSTUNET 15 108 000,00 15 666 224,44 558 224,44 3,7 

3452 KORTTIDSAVD./KAD LYNGSTUNET 7 918 000,00 6 899 845,99 -1 018 154,01 -12,9 

3453 HJEMMETJENESTEN INDRE LYNGEN 8 809 000,00 9 039 419,41 230 419,41 2,6 

3454 RUS OG PSYKISK HELSE 5 542 000,00 4 764 422,24 -777 577,76 -14,0 

3510 SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER 9 636 000,00 10 495 428,07 859 428,07 8,9 

3900 BUDSJETTRAMME HELSE, SOSIAL OG OMSORG 100 000,00 0,00 -100 000,00 -100,0 

 Sum ramme 4 95 970 000,00 95 542 356,50 -427 643,50 -0,4 

 

Ramme 4 hadde et mindreforbruk på kr 427 643. 

 

Prosjekter 

Det ble i 2018 søkt om tilskudd fra staten til følgende prosjekter – kommunen fikk tildelt: 

• Rekruttering, kompetanse og innovasjon kr 322 000 

• Kommunepsykolog tilskudd kr 410 000 

• Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens kr 105 230 

• Samhandlingspilotene (barn/unge) kr 520 000 

• Styrke av lavterskeltilbud helsestasjon for ungdom kr 378 693 

• God implementering av retningslinjer for Barn som pårørende kr 250 000  

• Styrking av barnevern kr 340 000  

• Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene kr 861 093  
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Totalt beløp kr 3.187.016  

 

Tilskuddene gir oss muligheter for å utvikle tjenestene og å øke kompetansen til de ansatte. Men det 

blir også brukt betydelig med tid for å søke om tilskudd, få prosjektene igangsatt og å føre regnskap 

og rapportere om bruk av midlene. 
 

Fellesutgifter 

Positivt avvik på kr 370 000 pga. mindreforbruk på driftsutgifter serviceavtaler og vaskeritjenester. 

 

Sosialtjenesten 

Sosialtjenesten har et positivt avvik på kr 77 000. Årsaken er et mindre forbruk av 

kvalifiseringsstønaden. NAV har varslet om at det i 2019 vil bli økt bruk av Kvalifiseringsstønad. 

Dette skyldes at endring i vilkårene for Arbeidsavklaringspenger (AAP). 

Stortingsmelding 33 konkluderer med at NAV ikke har klart å oppnå hovedmålet med reformen – å 

få flere i arbeid. Stortinget har vedtatt at det skal bli færre og større NAV kontor med mulighet for 

spesialisering og profesjonalisering. Partnerskapet mellom NAV og kommune skal bestå, og en må 

bli enige om nye kontorløsninger.  

 

Barneverntjenesten 

Barneverntjenesten har negativt avvik på kr 168 000. Det ble budsjettert med kr 800 000 ekstra i 

2018 for at budsjettet skulle samsvare med nødvendige tiltak som blant annet kjøp av 

institusjonsplasser av staten. Avviket skyldes i hovedsak mindre refusjon fra staten enn beregnet.  

 

I 2017 ble det lovbestemt at barnevernet skal ha akuttberedskap hele døgnet fra 1. januar 2019. 

Kommunestyret vedtok høsten 2018 at barneverntjenesten i Lyngen ivaretar egen akuttberedskap, og 

det ble opprette ett årsverk for å ivareta akuttberedskap. Lyngen kommune deltar foreløpig ikke i 

interkommunalt samarbeid om akuttberedskap, og heller ikke i interkommunalt barnevernsarbeid. 

Dette på grunn av lange avstander til mulige samarbeidspartnere med tanke på fare for stengte veier. 

 

Praktisk bistand og tiltak eldre- og funksjonshemmede 

Tjenestene har hhv. et positivt avvik på kr 87 700 og 95 000. Årsaken er merinntekter på 

sykepengerefusjon og problemer med å rekruttere ansatte og finne vikarer som hjemmehjelp.   

 

Pr. 31.12.2018 var det 112 personer som mottok hjemmehjelp/praktisk bistand og 11 som mottok 

pårørendestøtte/omsorgslønn. Videre var det 37 personer som mottok støtte-/fritidskontakt. 

Timetildelingen varierer ut fra brukerens behov og funksjonsnivå. Pga. økende behov på dette 

området hadde man derfor merutgifter på 30 000 til pårørendestøtte og kr. 200 000 til tilsyn og 

oppfølging av barn og unge med store bistandsbehov.  

 

Hjemmetjenesten Ytre Lyngen 

Et negativt avvik på kr 412 000 hvor årsaken hovedsakelig er merforbruk på lønn, helge og høytid. 

Pleietyngden på beboerne i omsorgsboligene er økt og det samsvarer ikke med bemanningen. I 

perioder har det vært behov for ekstra innleie for å kunne gi forsvarlig helsehjelp. UNN skriver ut 

pasienter til behandling hjemkommunen, der det er mulig. Hvis ikke kommunen er i stand til å ta 

imot utskrivningsklare pasienter må kommunene betale kr. 5000 per døgn.   

 

Lyngstunet helse- og omsorgssenter 

Lyngstunet går i balanse med et positivt avvik på kr 26 000 på grunn av mindre forbruk i 

fellestjenesten. 

Legetjenesten kom totalt ut med et negativt avvik på kr 440 000 som skyldes underbudsjettering på 

inntjening til kommunal legevakt og vakttillegg. Utgiftene til Nord-Norges permisjon går i balanse. 
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De andre avdelinger, helsestasjon, fysioterapi, ergoterapi, jordmor og hovedkjøkken har alle 

besparelser.  

 

Innføring av det 4.måltid ved Lyngstunet 

I 2018 ble det innført det 4. måltid ved Lyngstunet helse- og omsorgssenter, og det oppleves som 

positivt for beboerne. Det 4. måltid er lunsj kl. 12.00 og middag er flyttet til kl. 15.30. 
 

Langtidsavdelingen 

Har et negativt avvik på kr 558 000. Det er brukt mer i lønn, ferievikarer, ekstrahjelp og overtid. 

Merforbruket skyldes urolige pasienter med utfordrende atferd der det har vært behov for 

1:1-bemanning. Pasientgruppen er mer krevende og har sammensatte diagnoser, dette har medført 

behov for økt grunnbemanning for å kunne gi forsvarlig helsehjelp. 

 

Avdelingen har ikke bygningsmessig anledning til å ha forsterket skjermingstiltak, dermed må 

skjerming skje ved økt bruk av personell.  

 

Høyt sykefravær, både egenmeldinger og sykemeldinger gjør at det i perioder må leies inn ansatte på 

overtid. Dette har ført til uforutsigbarhet og lite kontinuitet for alle ansatte. I tillegg er det utfordring 

med å få tak i fagfolk, både sykepleiere og ansatte med medisindelagasjon.  

 

Langtidsavdelingen har pr i dag 24 langtidsplasser men det er 31 pasienter med vedtak om 

langtidsplass. Dermed er vi nødt til å bruke korttidsplasser for å kunne gi kvalifisert helsehjelp.   Det 

ideelle ville ha vært at de ble innlagt i spesialisthelsetjenesten til utredning og behandling, før de blir 

innlagt her, men det er bare de mest alvorlige som får tilbud av spesialist helsetjenesten.  

 

Korttidsavdelingen 

Et positivt avvik på 1 mill kroner. Avdelingen har hatt vakanser i sykepleier- og 

helsefagarbeiderstillinger, og det har vært stabilt personellmessig og lite sykemeldinger. 

I og med at vi har vært nødt til å benytte korttidsplasser for å kunne oppfylle økt behov for 

langtidsplasser er antall korttidsplasser redusert tilsvarende. det er utfordrende å gi god helsehjelp til 

personer med demens sykdom da avdelingen ikke er tilrettelagt for dette.  

 

Avdelingen overtok beboerne ved tidligere E-fløya i forbindelse med omorganisering av drift i Rus- 

og psykisk helse.  

 

I perioder har det derfor vært behov for å ta KAD-seng ut av ordinær drift på grunn av plassmangel 

og for å unngå bøter fra UNN. 48 innleggelse i KAD – seng, somatisk behandlingstilbud. 

 

Hjemmetjenesten i Indre Lyngen 

Et negativt avvik på kr 230 000 som skyldes økte utgifter til lønn, vikarer, ekstra hjelp i helg og 

høytider. Det er i tillegg mer forbruk på lønn til 2 lærlinger. Pleietyngden på beboerne i 

omsorgsboliger har økt og bemanningen samsvarer ikke alltid med pleiebehovet. Det er forholdsvis 

høy gjennomsnittsalder for de som bor i omsorgsboligene.  

 

Avdelingen er i en utprøvingsfase med langturnus i helger for å ivareta kontinuiteten rundt brukeren, 

samt imøtekomme ønske fra ansatte. Avdelingen er også godt i gang med å prøve ut 

velferdsteknologiske løsninger i omsorgsboliger og i hjemmene hos folk. Trygghetsalarmene er gått 

fra analog til digital, oppstart på medisindispensere samt GPS sporing, døralarmer og fallalarmer.  

 

Rus- og psykisk helse 

Et positivt avvik på kr 777 000. Det er mindre utgifter til lønn, tillegg og pensjon. God forebygging 
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og tett oppfølging reduserer behov for tjenester.  

 

Tjenesten tok i bruk nybygget i Solhov lia 1. februar. Omsorgsboligene i 1 etg. har vært leid ut fra 

juni måned. 4 innleggelser i KAD- seng – Rus- og psykisk helse  

 

Omorganisering/samlokalisering av Rus- og psykisk helse og tjenester for mennesker med psykisk 

funksjonshemming ble iverksatt høsten 2018. Ansatte overtok oppfølging av brukere med hovedvekt 

på psykisk helse og rus utfordringer ved Solhov bo- og aktivitetssenter.  

Natt-tjenesten i åpen omsorg startet opp i januar måned med 3,2 årsverk. Høsten 2018 ble årsverkene 

redusert med 1,6, jfr. Økonomiplan 2018- 2021.  

 

Aktivitetstilbudet - Sollia aktivitet – og gjenbruksbutikken i det gamle sykehjemmet opphørte da 

det bygget ble solgt. Dermed forsvant aktivitets- og arbeidstilbudet og inntektskilden til velferdstiltak 

for brukerne av stedet.  

 

Psykisk helsebygget (grønnbygget) som ble bygd opp etter brannen er ikke egnet til annet som 

møteplass for brukere. Fritidskontakt i tjenesten arrangere fellesaktivitet 1 dag i uken. Lokalet er ikke 

egnet til annet som møteplass og base. 

 

Solhov bo- og aktivitetssenter 

Solhov bo – og aktivitetssenter har et negativt avvik på kr. 860 000. Merforbruket skyldes i hovedsak 

lønn i faste stillinger. Det er brukt mer i lønn, vikarer, overtid og pensjon enn budsjettert.  

 

Beboerne blir eldre, og får redusert helse. Det har vært flere innleggelser på sykehuset, og personell 

følger med. Hvis brukere med vedtak om 1:1 har behov for innleggelse, mener UNN at personell skal 

følge med. Dermed blir ikke ekstra lønnsutgifter refundert, og kommunen må bære alle utgiftene.  

 

Solhov gir også avlastning til voksne og barn med funksjonshemming. Barn med funksjonshemming 

gis utvidet avlastning i høst, vinterferie og juleferie når skolen er stengt, og pårørende har jobb.» 

 

Merinntekter på 1 mill. kroner på ressurskrevende tjenester gjenspeiler at mange av beboerne har 

behov for mye ressurser. 

 

Det er behov for mer personell med høgskoleutdannelse, og fokuset er på å rekruttere aktivt for å få 

ansatte til å ta formell utdanning. Det er et påtrykk fra fylkesmannen om å få flere med 

høgskoleutdannelse inn i tjenesteområdet.  

 

Statlig tilsyn 

Tilsyn innen Rus- og psykisk helse og legekontoret i 2017 førte til avvik i manglende dokumentasjon 

på at ansatte har fått opplæring i forebygging av vold, trusler om vold og overgrep. Alle ansatte har i 

2018 fått opplæring i regi av bedriftshelsetjenesten, og det er laget en handlingsplan over videre 

opplæring og oppfølging til ansatte. Arbeidstilsynet lukket avviket. 

4.2.4.1 Måloppnåelse 
 
Barn-unge 

Ressursgruppe for barns beste med representanter fra oppvekst, helsestasjon, barnevern, 

kommunepsykolog, lege, Nav og rus/psykisk helse jobber godt forebyggende i forhold til barn- og 

unge. God tverrfaglig tidlig innsats forebygger akutte hendelser i barnevern.  

 

Med prosjektmidler er det engasjert miljøarbeidere som jobber opp mot ungdom, blant annet med å 
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forebygge drop-out fra videregående skole. 

 

Helsestasjon, barnehage og barnevern gjennomfører kurs i ICDP, et foreldreveiledningsprogram, og 

gir kurstilbud til foreldre. Kurset gjennomføres med prosjektmidler.  

 

Helsestasjon for ungdom gir tilbud en ettermiddag i uka. Turnuslegen er også tilstede. Flere 

ungdommer benytter seg av tilbudet. 

 

Samlokalisering av Tjenester for barn og unge bør drøftes i 2019. 

 

Frisk liv, folkehelse og rehabilitering 

Frisklivssentralen er et lavterskeltilbud og drives av kommunefysioterapeut. Målet er å styrke den 

enkeltes mestring av egen helse, primært gjennom endringsfokusert veiledning og tilpassede tiltak for 

fysisk aktivitet, bedre kosthold og røykeslutt.  

 

Frisklivsentralen mangler egne lokaler, men benytter den gamle gymsalen ved Eidebakken skole og 

gymsalen ved Sør-Lenangen skole.  I tillegg benyttes utendørstrening i naturen. Deltakerne i 

gruppene er henvist av lege. Det blir gjennomført en helsesamtale ved oppstart og midtveis etter 6 

uker og slutt evaluering.  

 

Folkehelsekoordinatorrollen skal ivaretas av den kommunale fysioterapeuten. Folkehelse er 

sektorovergripende og fysioterapeuten har ikke frigitt tid til å følge opp dette godt nok i alle 

sektorene.  

 

Fysio- og ergoterapitjenesten er rettet inn mot at befolkningen i Lyngen skal kunne leve aktive liv i 

eget hjem så lenge som mulig. Samarbeider tett med hverdagsrehabilitering.  

 

Hverdagsrehabilitering er et tilbud til de som opplever at de ikke mestrer hverdagen slik som før. 

Hverdagsrehabilitering er et opplegg der ergoterapeut/ hjemmetrener og fysioterapeut kommer i 

hjemmet for oppfølging på hverdagene i 4 uker. 

 

I 2018 var det 20 deltakere som deltok med 14 – 4 ukers intensiv trening og fullførte med positive 

resultater. Det kjøres 3 økter i hvert distrikt ytre/indre i seks uker med hjemmetrener og 

ergoterapeut/fysioterapeut. Tilbudet er mindre sårbart når det er 2 ansatte som kjører 

hjemmetreningstilbudet. Noen deltakere får sporadisk oppfølging etter avslutning, eller litt 

forlengelse der det er mulig. Noen fikk tilbud men klaret ikke å følge dette opp selv.  

 

Dagtilbud for hjemmeboende mennesker med demens sykdom gir til tilbud 1 dag i uka i Indre 

Lyngen og 1 dag i Ytre Lyngen. Tilbudet omfattet 10 -12 personer. Selv om det kun er en dag i uka, 

er det et positivt tiltak både for den det gjelder og for pårørende. Tilbudet blir lovpålagt fra 2020. 

 

Lyngen frivilligsentral arrangerer aktivitetstiltak for beboere ved Lyngstunet helse- og omsorgsenter 

og til hjemmeboende, samt utkjøring av middag til hjemmeboende mellom Lyngseidet og Furuflaten.  

 

Sentervennene arrangerer det samme ved Lenangen omsorgssenter. Den frivillige innsatsen er et 

nyttig bidrag innfor eldreomsorgen. 

 

Råd for folkehelse, Sanitetsforeningen og Ungdomsrådet inviterte til generasjons kos på Lyngstunet 

helse- og omsorgssenter. Målet var Et møte mellom generasjoner.  
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Utviklingstrekk innfor helse- og omsorg 

KOSTRA-tall for 2018 viser at brukere over 67 år som har hjemmesykepleie og praktisk bistand er 

på samme nivå som i 2017. Det er mottakere under 67 år som øker, der flere barn og unge trenger 

praktisk bistand i form av avlastning og BPA.  Det er i samsvar det utviklingen nasjonalt. Behovet for 

hjelp øker blant de yngre mennesker, mens de eldre får bedre helse, og klarer seg selv.  

 

KOSTRA-tall viser også at utgifter til pleie- og omsorgstjenestene i Lyngen er lavere enn 

sammenlignbare kommuner, men for helsetjenesten er den høyere. Per i dag har Lyngen kommune 

24 sykehjemsplasser (Langtidsplasser) som er fordelt med 8 plasser på 3 små avdelinger, 2 av 

avdelingene er tilrettelagt for mennesker med demenssykdom, en av de 16 plasser blir brukt som 

avlastningsplass for hjemmeboende med demens sykdom. Dette blir gjort for at mennesker med 

demenssykdom opplever trygghet med et lite og oversiktlig miljø. En regner med at 4 av 5 som har 

behov for langtidsplass har demenssykdom. Utviklingen i Lyngen er som på landsbasis, og det er 

behov for flere tilrettelagte plasser både nå og i årene som kommer. Vi har ikke et godt nok tilbud til 

dem som har en veldig utfordrende atferd pga. demens sykdom. 

 

Ved utgangen av 2018 hadde vi 31 personer med vedtak om langtidsplass. Lyngen kommune ligger 

under gjennomsnittet når det gjelder antall sykehjemsplasser, og i snitt blir 5 av de 6 korttidsplasser 

brukt som langtidsplass, noe som også har gitt en betydelig merinntekt i vederlagsbetaling.  

Samtidig er det en utfordring å ha ledig plass når sykehuset melder om utskrivningsklar pasient til 

kommunehelsetjenesten. Klarer vi ikke å ta imot pasienten, må vi betale kr 5000 pr døgn på UNN. 

 

Omsorgsboligene er gode buffere for å begrense behovet for sykehjemsplasser. Ved Lenangen 

omsorgssenter er det 12 omsorgsboliger, Lyngstunet har 23 omsorgsboliger, Solhov 15 

omsorgsboliger. Alle våre omsorgsboliger har heldøgnsbemanning, noe som betyr at det kan bli satt 

inn ekstra ressurser ved akutt sykdom eller økt pleiebehov. Målsettingen vår er at eldre og mennesker 

med funksjonshemming skal kunne bo hjemme hele livsløpet Ved tildeling av omsorgstjenester er det 

denne målsetting som styrer valget av tjenester.  

 

Det er en utfordring å klare å gi et godt nok tilbud til personer med kognitiv svikt og deres pårørende. 

Vi mangler et tilfredsstillende dagtilbud for denne gruppen, samt at vi mangler avlastningsplasser for 

denne gruppen. 

 

I helse- og omsorg er det behov for personell 24 timer i døgnet alle årets dager for å gi pleie- og 

omsorgstjenester. De som går i turnus jobber hver 3. helg, noe som resulterer i at det blir mange små 

helgestillinger (fra 14% -25%).  Det er vanskelig å få disse stillingene besatt, og konsekvensen blir 

ustabil bemanning i helgene, og vikarer uten formell kompetanse. Utprøving av langturnus i helger er 

at av tiltakene som prøves.  

 

Arbeids- og aktivitetstilbud  

Arbeidsgruppen som ble etablert i 2017 konkluderte med at det er behov for arbeidsplasser/aktiviteter 

for mennesker med funksjonshemming uten vilkår om produksjonsevne. Psykisk helse bygget ved 

Solhov er kun egnet som en møteplass og «base» for ulike aktiviteter.  

Fra 2020 er det lovpålagt med dagtilbud til personer med demens. Dagtilbudet har p.t ikke fast 

møteplass. 

 

Samhandlingsreformen 

Samhandlingsreformen gir virkninger på vår tjeneste. Pasientene skrives ut tidligere og videre 

oppfølging i kommunene krever personell med kompetanse, samt medisiner og annet medisinsk 

utstyr.  
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I årene framover må en ta høyde for at utgiftene i forbindelse med reformen vil øke, og at kommunen 

må styrke hjemmebaserte tjenester for å kunne ivareta økende antall eldre og gi de eldre muligheter 

til ha aktive liv hele livet, jfr. Kvalitetsreformen «Leve hele livet».  

 

Kompetanseheving 

Gjennom rekrutterings- og kompetansemidler fra staten, har kommunen gitt stipend til ansatte som 

tar utdanning eller øker sin kompetanse.  

 

I 2018 ble det gitt tilskudd til 7 som tar utdanning som helsefagarbeidere 2 helsefagarbeidere til 

videreutdanning innfor demens og eldreomsorg. Tilskudd til 5 vernepleier- og sykepleierstudenter, 1 

tar videreutdanning i Psykisk helsearbeid, 2 sykepleiere tatt videreutdanning i geriatriske lidelser og 

legemiddelbruk, 2 ledere har gjennomført master i ledelse i regi av BI og helsedirektoratet.  

Læringsnettverkene «Gode pasientforløp» og «Legemiddelsamstemming og 

legemiddelgjennomgang» startet høsten 2018 og pågår fremdeles. 

 

De ansatte har deltatt på kurser innfor  

• Sykdomslære (somatikk, psykisk helse osv)  

• Barn som pårørende  

• Behandling med væske og medisiner  

• Ernæring  

• Tannhelse  

• Kommunikasjon  

• Forebygging i bruk av tvang og makt  

• Saksbehandling  

• Dokumentasjon av helsehjelp  

• Velferdsteknologiens ABC  

• Vaksinedager ved folkehelseinstituttet.  

Noen av kursene er eksterne, men veldig mange av kursene går via lyd/bilde eller streaming. 

Teknologien er blitt en god premiss leverandør for tilførsel av kunnskap. 

 

Rekrutterings- og kompetanseplan 2016-2020. 

Høsten 2016 ble «Rekrutterings- og kompetanseplan 2016 – 2020, helse- og omsorgsområdet i Nord-

Troms» lagt fram til politisk behandling i alle Nord-Troms kommuner. Da planen kom etter at 

budsjettarbeidet var blitt gjort, ba politikerne ba om at planen måtte bli fulgt opp i forbindelse med 

budsjettarbeid for 2018. Det ble i 2017 laget politisk sak, med forslag om å budsjettere med 

kommunale midler til stipender. Forslagene til tiltak ble vedtatt, men det var ikke rom for å sette av 

midler i budsjettet i forhold til gitte rammer.Midler til stipender søkes innarbeidet i økonomiplan 

2020. 

 

Velferdsteknologi 

Lyngen er deltaker kommune i prosjektet Helseteknologi i Nord-Troms, og støttes av 

Helsedirektoratets nasjonale velferdsprogram. Nord-Troms prosjektet driftes av egen prosjektleder. 

Målet er felles anskaffelse av velferdstekonlogi. 

 

I Lyngen har vi midlertidig tatt i bruk en «plattform» for mottak av alarmer som letter 

arbeidshverdagen til ansatte, og sikrer at alarmer blir håndtert. Vi har digitale trygghetsalarmer på 

institusjonen med direkte varsling til ansatte på jobb.  Bevegelsessensorer er bytte ut med moderne 

utstyr, døralarmer på natt er tatt i bruk.  

 

Trygghetsalarmer i hjemmene er bytte ut med digitale alarmer fordi Telenor begynt nedleggelse av 
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det analoge telenettet. Trygghetsalarmer er trygghet for både brukere og pårørende. Det er også tatt i 

bruk elektronisk medisineringsstøtte slik at en får riktig medisin til riktig tid.  

 

Teknologi kan være med på at en får riktig hjelp til riktig tid og at vi kan bo hjemme lengst mulig, jfr. 

Kvalitetsreformen «Leve hele livet». For å få utnyttet effekten av velferdsteknologi, må vi ha ansatte 

som ivaretar trygghetsalarmer og tilsyn til hjemmeboende brukere.    

 

I 2019 vil vi gjøre innkjøp av flere ulike alarmer, plattform og responssenter. For å lykkes med 

implementeringen av teknologiske løsninger og at ansatte, brukere og pårørende skal oppleve 

trygghet i å bruke dette, var det engasjert en prosjektleder i 100 % stilling.  

    

 

Mål i 2019 – 2022 

• Rekruttering av helsepersonell for å møte morgendagens utfordringer 

• Styrking og samordning av tjenester til hjemmeboende – Arbeids-/aktivitetstilbud til ulike 

grupper – Reduksjon av «botid» på sykehjem 

• Samordning av tjenester til Barn og Unge 

• Tverrsektoriellgruppe som arbeider med folkehelse 

 

Planverk 

Mange av sektorplanene i helse- og omsorg er gamle. Eksisterende kommunal planstrategi 2016 – 

2019 er under rullering. Plan for helsemessig og sosialberedskap, Smittevernplan og Rusmiddel 

politisk handlingsplan er lovpålagt jfr. Kommunal planstrategi. Rullering av Beredskapsplan og 

Smittevernplan pågår.  

 
 

4.2.5  Plan, næring og teknikk 
 

Ramme 5 Plan, næring og teknikk Årsbudsjett 2018 (reg) Regnskap 2018 Avvik i kr Avvik i % 

4400 BYGG OG ANLEGG, PROSJEKTER 1 579 000,00 1 434 756,43 -144 243,57 -9,1 

4405 PLAN 2 498 000,00 2 708 505,11 210 505,11 8,4 

4407 NÆRING 3 495 000,00 3 129 249,18 -365 750,82 -10,5 

4408 KOMMUNALE HAVNER OG KAIER -178 000,00 -554 382,73 -376 382,73 211,5 

4410 BYGG OG ANLEGG 32 254 000,00 31 260 156,83 -993 843,17 -3,1 

4412 FORVALTNING TEKNISKE TJENESTER 6 355 000,00 5 446 867,47 -908 132,53 -14,3 

4700 VA - PROSJEKTER 0,00 2 938,00 2 938,00  

4710 VANN OG AVLØP 314 000,00 379 480,11 65 480,11 20,9 

4810 FEIING OG BRANNBEREDSKAP 3 468 000,00 3 977 372,21 509 372,21 14,7 

 Sum ramme 5 49 785 000,00 47 784 942,61 -2 000 057,39 -4,0 

 

Ramme 5 hadde totalt et mindreforbruk på 2 mill. kroner. Mindreforbruket skriver seg fra 

ansvarene 4407, 4408, 4410 og 4412. Dette utgjorde tilsammen kr 2,6 mill og skyldes i 

hovedsak: 

• sparte lønnsutgifter på grunn av vakanse i stilling som næringssjef  

• avtalte vedlikeholdstiltak som ikke ble utført på grunn av manglende kapasitet hos 

entreprenør 

• større aktivitet og dermed økte inntekter på bygge- og delingsgebyrer i forhold til budsjett 
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Ansvar 4405 og 4810 stod for merforbruk på tilsammen 0,7 mill. Dette skyldes i hovedsak stilling 

som landbruksvikar ikke lot seg avvikle fra 1.7. som forutsatt i budsjett, i tillegg var lønnsutgifter til 

vaktstyrke på brann/redning ikke mulig å redusere som budsjettert. Dette er nå bragt i orden og 

fremtidig budsjettering vil være i tråd med forventet forbruk.     

 

Prosjekter 

Prosjektmidler til Lyngenløftet - områdeplan og Ren kyst, hvor sistnevnte hadde et 

mindreforbruk. 

 

Lyngenløftet 

I 2018 har hovedfokus vært områdeplanen for Lyngseidet sentrum. Som en del av ny områdeplan er 

Strandveien viet spesiell oppmerksomhet. Det er nå utarbeidet planer for oppgradering av 

Strandveien. Dette arbeidet er gjort i nært samarbeid med Statens vegvesen (SVV) og Troms 

fylkeskommune. Det har vært mange møter med SVV og det foreligger faglige uttalelser. Blant annet 

er det i samarbeid med sektormyndigheter planlagt; miljøgate i den sentrale delen av sentrum, (30 km 

sone), plassering av busslommer, fortau, belysning, avkjørsler og parkering. Noen grunneiere er 

avhengig av utbedringer for å gjennomføre planlagte tiltak. I prosessen er det forsøkt å få til et 

spleiselag med veieier og oppstart av prosjektet. Troms fylkeskommune stiller seg positiv til planene, 

men det er mange prosjekt som «står i kø» i Troms. Det er orientert politikerne om at Troms 

fylkeskommune har anmodet at prosjektet fremmes i regionrådet for å få prioritet i regional 

transportplan.  

 

Det er gjennomført et omfattende arbeid med områdeplanen. Planen ble presentert i kommunestyret  

14. juni 2018. I planforum 18. april 2018, samt hos Fylkesmannen både i juli og november 2018. Det 

har også vært presentasjoner i Bygdeutvalget, folkemøte og styringsgruppen i juni måned. 

Planarbeidet er i en avsluttende fase og skulle ferdigstilles av Cubus januar 2019. Cubus skulle etter 

planen ferdigstille planen i begynnelsen av 2018. Forsinkelser pga. nye oppskyllingshøyder har skapt 

forsinkelser for planarbeidet. I tillegg har både planlegger i kommunen hos Cubus sluttet i perioden. 

 

Prestelvparken 

Parken fikk i 2018 de siste delene som gjensto, bl.a. utendørsscene og gangvei/platting over til øya. 

Det er planlagt en laksetrapp fra sjøen og opp til dammen. Dette igangsettes når områdeplanen er 

ferdigstilt. Må sees i sammenheng med strandpromenaden og andre tiltak i områdeplanen. 

 

Fjordpromenade/allmenninger og pirkai  

Bygging langs strandsonen er den største transformasjon på Lyngseidet. Grunntanken fra oppstart av 

prosjektet er at det «historiske sentrum», området er lett tilgjengelig og synlig for tilreisende siden 

ferjekaia ligger her, og fylkesveien går gjennom området. Store areal blir anvendt til lagring og 

parkering. Ved økt satsning på boliger, reiseliv, fiskerinæring og overnattingstilbud, så er det 

strandsonen som peker seg ut som det mest aktuelle området ettersom det her vil kunne tilbys kontakt 

mot sjø, spektakulær utsikt og solinnstråling. Utbygging i sjøfronten krever ny områdeplan og 

konsekvensutredninger. Det var imidlertid stor politisk interesse/ønske å komme i gang med 

planleggingen.  

 

I formannskapet i oktober 2017 ble igangsetting av Promenade fase 1 diskutert. Formannskapet 

ønsket at arbeidet skulle igangsettes og vi startet utredning av en mulig oppstart fase 1, «fra Werner 

Kiil til Elektrosport». Prosjektet ble ytterligere presentert i Formannskapet i desember. Intensjonen 

fra prosjektets spede begynnelse har vært at prosjektet skal være et spleiselag mellom grunneierne og 

kommunen, med innslag av ekstern finansiering der dette er mulig. I samtaler med grunneierne ble 

det raskt avdekket at noen grunneiere har forventninger om økonomisk kompensasjon for en 
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eventuell grunnavståelse. For å få en objektiv verdivurdering ble det derfor utarbeidet en takst for det 

aktuelle planområdet. Prosjektet ble dermed lagt på is til områdeplan foreligger.  
 

Lyngenskilt  

Ønske om gode stedsskilt med stedsidentitet har vært fremtredende både i styringsgruppe og 

arbeidsgruppe. Det er utarbeidet (av Cubus arkitekter) noen eksempler på markerte stedsskilt. Videre 

er det laget sak til kommunestyret som har innvilget kr. 700.000. Plassering; Furuflaten, Lyngseidet, 

Svensby og Nord-Lenangen. For medvirkning og innspill var alle bygdeutvalgene invitert til møte i 

august, men grunnet få deltakere ble dette utsatt. Planen er at skiltene skal planlegges/tegnes, 

produseres og settes opp våren 2019. 

 

Kulturarrangement  

En del av Lyngenløftet sine målsettinger er å støtte opp om lokale initiativ/samlende arrangement. 

(en av oppgavene skissert i søknaden, midler prosjektleder til Troms fylkeskommune). Derfor støttet 

Lyngen kommune opp om Lyngen kulturfestival.  

Prosjektet la sitt årlige seminar til festivalen, med stor deltakelse fra reiselivet i kommunen. 

Reiselivsrådgiver Børre Berglund ledet dagen og avla en rapport med anbefalinger. Rapporten er 

oversendt rådmannen og forelagt næringsutvalget for videre oppfølging.  

 

Det ble også etablert et digitalt magasin (avis) for å markedsføre/synliggjøre festivalen.  

Magasinet «eies» av Lyngen kommune. Intensjonen er at magasinet kan brukes av andre 

kulturarrangement/arrangement i regi av kommunen.  
 

Teknisk drift/VVA 

Avdeling for VVA (vei, vann og avløp) har erfarne ansatt som gjorde oss i stand til å takle 

utfordringene i den kalde og nedbørsfattige vinteren 2018. På grunn av lav grunnvannstand, 

frost og lite nedbør jobbet vi i månedene mars og april med å forsyne Koppangen og 

Furuflaten med vann. Avdelingen hadde tilsyn med inntakskummer og silhus flere ganger 

daglig. Vi hadde nattestengning og dagstegning, SMS varslinger, provisoriske omkoblinger 

og innkoblinger, hentet vann fra andre kilder, innlemmet brannvesenet i vaktordning, tinte 

frosne vannledninger, situasjonen opplevdes som svært utfordrende for de medarbeiderne 

som håndterte dette. I tillegg til lite vann i magasinene ble det også registrert veldig høyt 

vannforbruk. April måned gikk med til å komme ajour´ etter vinterens utfordringer. 

 

Det satt i gang prosjekt for vurdering av fremtidig vannforsyning for hele strekningen 

Rottenvik til Furuflaten, detaljprosjektering av avløpsanlegg for Stigen, forprosjekt 

avløpsanlegg Bekkstrand og Lyngsdalsbukta, vurdering nye kilder i Koppangen og å lage 

egen forskrift for mindre avløpsanlegg for Lyngen kommune. Det ble prosjektert 

forlengelse av vei og VA-anlegg for Solvollveien i Furuflaten og anleggsarbeidene ble 

påbegynt høsten 2018. Det er igangsatt prosjektering av forlengelse av Solbakken boligfelt 

med 3 tomter. Det ble satt i gang oppgradering av pumpestasjon på Mo, i Skomakerkrysset, 

på Lenangsøra og prosjektering av ny pumpestasjon til Kråkeskogen byggefelt. Det ble satt 

opp nye stål gatelysstolper med armatur på Ørnesbakken, i Kråkeskogen og Kirkeveien. 

For alle prosjektene har det vært gjennomført tilbudskonkurranse. 

 

En stor lekkasje ble 21 mars 2018 tettet på hovedvannledningen rett nedenfor UV anlegget 

på Lyngseidet. Det er satt ned tre nye vannkummer på strekningen Eidebakken til Kjosen. 

Ravikveien og Storvollveien er delvis reparert og det er anlagt parkeringsplass i 

Styrmannsstø. 

 

Det er innhentet tilbud og vi har fått utført grunnundersøkelser for kommunale tomter på 
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Solbakken, nedre Jensvoll, Tindevangen og Innereidet. 

 

Vi anskaffet i 2018 ny traktor, ny beltegraver, ny tilhenger til traktor og en bruk tilhenger 

for å frakte beltegraveren på. Høsten 2018 ansatte vi ny maskinfører og sammen med 

avdelingens fagkyndige rørlegger er vi godt rustet til å utføre arbeid i egen regi på både vei 

og VA-anlegg. 

 

På teknisk drift ble arbeidsmiljøtiltaket «Kommunikasjon og Samspill» avsluttet i desember. 

Leder oppfatter dette som et positivt arbeidsmiljøtiltak, erfaringer og erkjennelser som er 

tilegnet gjennom prosessen vurderes å ha stor verdi for avdelingens utvikling. 

 

Byggesak og deling 

Det ble i 2018 behandlet rundt 70 byggesaker både til nærings-, fritids- og boligformål. Dette er en 

positiv utvikling fra foregående år. Herunder kan nevnes at det ble gitt byggetillatelse til ca 15 nye 

boliger i tillegg til et leilighetsbygg med 4 boenheter. På næringssiden ble det blant annet gitt 

tillatelse til nytt dyrehotell, ny landbase i forbindelse med oppdrettsnæring, samt flere tiltak som går 

innunder landbruket «Med garden som ressurs». Det ble i tillegg til delegert saksbehandling lagt 14 

dispensasjonssaker frem for politisk behandling.  

 

Saksbehandlingstiden ligger godt innenfor lovpålagte frister, og er av de raskeste i vår region. 

Utfordringen er at en del av søknadene som sendes inn ikke er komplett, og det må derfor sendes 

mangelbrev. Det går en del tid på dette. Det arbeides med å få bedre informasjon og veiledning via 

våre hjemmesider. Digitalisering er også et verktøy for å få bedre kvalitet i både søknader samt 

saksbehandling. Det kommer mange spennende nye løsninger på byggesak som kan tas i bruk. 

 

Avdelingen opplever store utfordringer når det gjelder ulovlighetsoppfølging samt tilsyn. Dette er 

oppgaver som er svært ressurskrevende i tillegg til at det også krever juridisk kompetanse. Det har 

ikke vært ført tilsyn i 2018. Når det  gjelder ulovlighetsoppfølging er det de sakene som har vært 

meldt inn som har blitt registrert og fulgt opp til en viss grad. 

 

Planlegging 

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i februar 2018, planlegger og flere til jobbet inntil dette 

intensivt med å ferdigstille saken til politisk behandling.  

 

Innføring av kartløsningen Kommunekart har krevd en stor del av planleggers kapasitet. 

Kommunekart er en digital innsynsløsning der publikum kan hente ut opplysninger om planformål, 

eiendomsgrenser og bebyggelse. Det jobbes med å utvikle kvaliteten på denne tjenesten slik at flest 

mulig opplysninger kan hentes ut av publikum med egen hjelp, dette krever innsats med redigering 

av digitale kart som skal integreres i den nye kartløsningen.  

 

Vedtak av nye reguleringsplaner har medført noen klagebehandlinger, i denne sammenheng kan 

nevnes reguleringsplan for Koppangen der endelig vedtak ble gjort i 2019. Planlegger har stort sett 

gjennom hele 2018 jobbet med kalgebehandling, redegjørelse til Fylkesmannen og saksfremlegg til 

politisk behandling av denne saken.      

 

Generelt sett går det en del tid til reguleringsplaner, som oppstart av reguleringsplan Lattervika, og 

også justeringer av eksisterende reguleringsplaner (Tyttebærvika, Årøybukt og Furuflaten), samt at 

planlegger ble mer involvert i områdeplan Lyngseidet andre halvdel av 2018. Dialog med SVV 

angående fv. 311(Koppangsveien) var noe som pågikk igjennom hele året. 
 

Næring 
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Det har vært en positiv utvikling innen flere næringer i Lyngen, både reiseliv, industri og fiskeri. 

Næringsfondet har stimulert til nyetableringer og utvikling av eksisterende bedrifter i kommunen. 

 

I 2018 ble det utarbeidet regional strategisk næringsplan med Tromsø-regionen, samt strategisk 

reiselivsplan for Lyngen. 

 

Flere større prosjekt med tilrettelegging og utvikling av nærings-, industri- og havneareal ble har vært 

igangsatt. Likevel er det er behov for mer pga. veksten i næringslivet. Med de planer som nå 

foreligger for områdene Vollneset, Furuflaten og Lenangsøyra er store deler av arealene allerede 

aktuelle for etableringer. 

 

Opplysningsvesenets fond er en sterk begrensning av næringsutvikling i kommunen. Fondet 

disponerer store næringsarealer som de ikke ønsker å selge til næringsdrivende. Dette vanskeliggjør 

etablering av næringsbygg da det ligger helt klare begrensninger i finansiering av næringsbygg på 

festet grunn kontra eiet. Lyngen kommune har i dag festeavtaler på næringsgrunn med opsjon på kjøp 

av disse. Arbeidet med å få kontroll på disse arealene pågår, og Lyngen kommune sikret seg i 2018 

kontroll med 42 mål tilhørende OVF i sentrum av Lyngseidet, noe som har sikret en reduksjon i 

kostnadene en hadde gjennom en svært høy festeavgift. 

 

Næringsfondet har vært en viktig stimulans for nyetableringer og utvikling av lokalt næringsliv, 

imidlertid er de sentrale overføringer av utviklingsmidler stadig blitt mindre, og utgjorde i 2018 kun 

kr. 200 000. 

 

Jordbruk 

I 2018 er det fordelt kr 18 543 629 i produksjonstilskudd og kr 2 301 113 i tilskudd til ferie og 

avløsning på til sammen 47 søkere. 

 

Det er også fordelt kr 485 285 i tilskudd til regionalt miljøprogram på til sammen 21 søkere. 

De 3 sankelagene i kommunen har til sammen fått kr 140 812 i tilskudd til organisert beitebruk. 

 

I 2018 fordeler aktive bruk i kommunen seg på følgende produksjoner: 

• 9 melkebruk 

• 3 kjøttprodusent med storfe 

• 5 geitebruk 

• 25 sauebruk 

• 2 hestestaller 

• 3 grovforprodusenter 

 

På grunn av manglende kapasitet og utfordringer med å skaffe hjemmel til aktuelle arealer har ikke 

prosjektet med utfartsparkering og toaletter oppnådd ønskete resultater, det er etablert parkering og 

toalettløsninger i ytre Lyngen og i Furuflaten.  Det jobbes nå med å få engasjert en 

prosjektmedarbeider som skal utrede aktuelle løsninger, føre dialog med grunneiere og eventuelt 

utarbeide tilbudsgrunnlag.  

 

Skogbruk 

Dispensasjonsbehandlinger fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Rundt 11 søknader. 6 

dispensasjoner er delegert, 5 er behandlet etter § 6 (formannskap).  Primært søknader om bruk av 

snøscooter til transport av utstyr til hytte, vedkjøring og helikopterlandinger i utmark.  
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Etablering av næringsløype på Lenangsøyra og på Svensby, ble ferdigstilt høsten 2018 med 

tilhørende forskrift i Norsk lovdata. (Arbeidet med dette ble påbegynt høsten 2016). 

 

Vannscooterforskrift. Har laget en lokal vannscooterforskrift som forbyr bruk av vannscooter på 

Jægervatnet. Ligger i Norsk lovdata. 

 

Skadefellingslaget: Det ble gitt av Fylkesmannen en skadefelling på gaupe i 2018 (22. februar - 3. 

mars). Lønnsutgiftene for skadefellingene var totalt på Kr. 14.118. Dette ble refundert av 

Fylkesmannen i Troms etter rapportskriving og regnskapssammendrag for oppdraget. Nye 

arbeidsavtaler med skadefellingslaget for 2019 er gjort klar til å sendes ut på nyåret. 

 

Tilskudd til ungskogpleie: Lyngen kommune fikk tildelt Kr. 6.000 i NMSK midler i skogbruket. 

Aktiviteten ble større enn antatt. Det ble utført ungskogpleie for ca. kr 50.000. Etter søknad fikk 

Lyngen kommune bevilget mere penger for tiltakene. Det ble plantet 8000 furu i år samt utført 

kunstig kvisting og avstandsregulering/tynning i plantefelt. 

 

Skogsbilveger: Det har vært en traktorveg, vkl 7 på høring og gitt byggetillatelse i 2018. Lengde på 

anlegget er ca. 485 meter. Det forventes en søknad om tilskott for veganlegget i 2019. Estimert 

kostnad er kr 100.000 I 2019 er det ca. 4 veganlegg som skal ferdigstilles i Lyngen kommune. Ett 

bygge vedtak varer i tre år. Skogeier er pliktig å melde ifra til kommunen når arbeidet med vegen er 

ferdig, men her må som oftest skogbrukssjefen selv følge opp tidsfristene på bygge vedtakene, 

spesielt for de vegene som bygges uten tilskudd.  

 

Diverse: Etter søknad om tilskudd til miljøtiltak i Kvalvik elva fikk Lyngen JFF tilsagn på kr. 61.500 

til kjøp av gytegrus mm. Tilskuddet fra Miljødirektoratet er utbetalt til Lyngen JFF. De har brukt 

Lundvoll til arbeidet. Grusen ble deponert ved gytekulpene i Kvalvik elva. Arbeidet med å føre det ut 

i elva/kulpene ble gjort i sommer. 

 

Under landbrukets dag på Polleidet 25 august hadde landbruksavdelinga stand hvor det ble servert 

bålkaffe, arrangert konkurranser og informasjon om Verdier i skogbruket. 

 

Diverse rapporteringer og statistikk til Fylkesmannen, miljødirektoratet, andre kommuner, Troms 

skogselskap, fagdager og kurs mm. 

 

Feiing og brannberedskap 

Merforbruk på vel 0,5 mill. kroner som hovedsakelig skyldes at vedtatt reduksjon i budsjett ikke lot 

seg gjennomføre i 2018. Rådmannen jobbet med å finne en god løsning på brannberedskap og ny 

brannvernordning ble vedtatt i slutten av 2018.  

 

Deltidsbrannkorps på Furuflaten, Lyngseidet og Ytre Lyngen besto av 38 personer, i tillegg til 

brannsjef, sjåførvakt og overordnet vakt. 

 

Brannmannskapene hadde 31 registrerte hendelser. 

 

Lyngen kommune har 1945 piper som skal feies, og denne er behovsprøvd. I 2018 ble det feid 528 

piper og foretatt 98 tilsyn. 

 

Særskilte brannobjekt (§ 13-tilsyn) får også årlig tilsyn, i 2018 ble det gjennomført 20 slike. 
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Oljevernberedskap 

Lyngen kommune var med i et interkommunalt oljevernberedskap (IUA) der mannskap 

fra Tromsø brann og redning rykker ut med nødvendig utstyr for å bistå lokale 

mannskaper. 

4.2.5.1 Måloppnåelse 
Kvaliteten på tjenestene, god veiledning og rask saksbehandling har vært fokus innen alle fagområder 

på dette rammeområdet. Det jobbes med anskaffelse og implementering av digitalt planregister, 

utfordringen ligger i godt kartgrunnlag slik at innbyggerne på sikt skal kunne skaffe ønskede 

opplysninger via kommunalt kart-innsynsløsning. Enheten leverer tjenester innenfor lovbestemt 

saksbehandlingstid, og har derfor ingen restanser. 

 

Vann og avløpssektoren har inngått avtaler med konsuenter for prosjektering av flere nye vann- og 

avløpsanlegg. Grunnlaget for oppstart og gjennomføring av nye anlegg i 2019 er dermed gode. 

 

Utfartsparkering og toaletter har ikke oppnådd fremdrift som planlagt. Da kapasiteten til 

prosjektleder i Lyngenløftet ikke var tilstrekkelig til å drive dette prosjketet, ble ikke målsetningen 

oppnådd på dette området. Rådmannen er nå i ferd med å engasjere ekstern projektleder som vil drive 

prosjektet i 2019.  

 

Klargjøring av areal til bolig og næring gjennom arealplanlegging og regulering er kommunens 

uttalte målsetning. For områder Lyngseidet sentrum ble det kagt ut tre nye boligtomter i 2018, disse 

ble raskt reservert. I tillegg ble fem ekeisterende tomter resetrvet eller startet bebygd. Etterspørselen 

etter boligtomter i sentrum, men også områdene Naustnesset og Furuflaten oppleves forholdsvis stor 

interesse.   

Lyngen kommune har regulerte byggeklare boligtomter på Innereiedet, Lenangsøra, Svensby, 

Lyngseidet og Furuflaten. I tillegg finnes områder avsatt i arealplanen til boligformål i hele 

kommunen. 

 

Det ble utbetalt seks tilskudd til boligbygging. Av disse var det en søknad fra 2016, tre fra 2017 og to 

fra 2018. 

 

Brann og redning jobber målrettet med forebygging gjennom tilsyn i hele kommune. Øvelser for 

brannkorpsene bidrar også til styrket beredskap i kommunen. 
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4.2.6 Finans 
 
Rammeområdet omfatter i hovedsak avsetning til sentrale og lokale lønnsoppgjør, budsjettreserve 

og premieavvik på pensjonskostnader, kjøp og salg av konsesjonskraft og motpost for avskrivninger 

som er belastet på ramme 1-5. 

 

Ramme 6 Finans 
Årsbudsjett 
2018 (reg) Regnskap 2018 Avvik i kr 

Avvik 
i % 

8000 PREMIEAVVIK, PENSJONS- OG LØNNSRESERVE, MV. -9 370 000,00 -8 808 325,55 -561 674,45 -5,99 

8900 AVSKRIVNINGER (MOTPOST) -19 994 000,00 -19 994 196,00 196,00 0,00 

 Sum ramme 6 -29 364 000,00 -28 802 521,55 -561 478,45 -1,91 

 
Rammeområdet har et reelt negativt budsjettavvik på ca. 0,5 mill. 

 

Årsaken til dette er negativt avvik mellom budsjettert premieavvik i hht. prognoser og regnskapsført 

premieavvik fra KLP og SPK på 1,2 mill. kroner, positivt avvik på lønnsreserve 0,5 mill. og 

merinntekter på salg av konsesjonskraft på kr 150.000. 

 

Pensjonskostnader 

I årets regnskap er det rettet opp en mangeårig feil i premieavviket på 2,085 mill., noe som har 

medført en tilsvarende frigjøring av driftsmidler. Dette ble tatt inn i budsjettet som budsjettregulering 

i regnskapsrapport nr. 1/2018. 

 

Tabellen nedenfor viser avvikene på de ulike rammeområdenes pensjonskostnader og må sees i 

sammenheng med budsjettavvikene på disse: 

 

Buds(end) Regnskap Avvik i

Ramme: 2018 2018 tusen kr

1 Politikk og livssyn 127            104            23              

2 Administrative tjenester 2.111         2.007         104            

3 Oppvekst og kultur 8.123         7.903         220            

4 Helse, sosial og omsorg 15.406       15.576       -170          

5 Plan, teknikk og næring 3.050         2.918         132            

6 Finans -9.834       -8.611       -1.223       

Sum pensjonskostnader 18.983       19.896       -913           
 

Totalt ble det et negativt budsjettavvik vedrørende pensjonskostnadene på ca. 0,9 mill.  

 

Salg av konsesjonskraft 

Inntektene for salg av konsesjonskraft fra Rottenvik kraftverk var på i alt ca. 336.000, en økning på 

140.000 fra 2017.  Det ble betalt ca. 126.000 til Troms Kraft for dette uttaket. Netto inntekter til 

kommunen var ca. 210.00. Kommunestyrets vedtatte netto budsjett var kr 60 000, noe som utgjorde 

et netto positivt budsjettavvik på ca. 150 000 kroner. Høye kraftpriser er årsaken til merinntektene i 

2018. 
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4.2.7 Budsjettskjema 1A 
 
Rammeområde 7 er i hovedsak det samme som det obligatoriske budsjett- og regnskapsskjema 1A, 

med unntak av noen avsetninger og bruk av ubundne og bundne fond som bokføres under de ulike 

sektorene. 

 

Ramme 7 Budsjettskjema 1A 
Årsbudsjett 2018 
(reg) Regnskap 2018 Avvik i kr 

Avvik 
i % 

8001 EIENDOMSSKATTEKONTOR -6 730 000,00 -6 837 083,03 107 083,03 1,59 

9000 FRIE INNTEKTER, RENTER OG AVDRAG, AVSETNINGER -204 719 000,00 -200 192 389,76 4 526 610,24 -2,21 

 Sum ramme 7 -211 449 000,00 -207 029 472,79 4 419 527,00 -2,09 

      

Årets regnskapsmessige overskudd på kr 6.788.530 fremkommer ikke i avviksoversikten ovenfor. 

 

Hovedårsaken til positivt budsjettavvik på ramme 7 er høyere skatteinngang på landsbasis enn 

forventet. 

 

Eiendomsskatt 

Årets inntekter på eiendomsskatt ble ca. 100.000 høyere enn budsjettert. 

 

Skatt og rammetilskudd 

Systemet med inntektsutjevning innebærer at utviklingen i egne skatteinntekter vil ha liten betydning 

i skattesvake kommuner, dvs. kommuner med skatteinngang på under 90 % av landsgjennomsnittet. 

For disse kommunene er det utviklingen i samlet skatteinngang for landets kommuner som har mest 

betydning. Lyngen hadde i 2018 en skatteinngang på 72,8 % av landsgjennomsnittet. 

 

På grunn av den store omfordelingsmekanismen vil en kommune med skatteinngang på under 90 % 

av landsgjennomsnittet kun få beholde 5 % av en økning i egne skatteinntekter, alt annet likt. 

Tilsvarende gjelder ved en reduksjon i egne skatteinntekter (kilde: Fylkesmannen i Troms, februar 2016). 

Dette medfører at endringer i kommunens skatteinntekter får liten virkning pga. 

omfordelingsvirkningen i inntektsutjevningen i inntektssystemet. 
 

Statsbudsjettet for 2018 forutsatte en skattevekst fra 2017 på 1,8 %. I revidert nasjonalbudsjett i mai 

2018 ble skatteanslaget nedjustert til 1,0 % og i forslag til statsbudsjett 2019 ble dette oppjustert til 

2,4 %. Akkumulert skatteinngang for alle landets kommuner for 2018 ble en vekst på 3,8 % fra 2017. 

 

Dette viser at det er umulig å si noe sikkert om skatteinngangen før ved årets utgang. Nasjonale 

prognoser må danne utgangspunktet for løpende rapportering, men også disse er usikre. 

 

Skatteinngangen i Lyngen kommune økte med 0,5 % i 2018 fra 2017. Pga. høy skattevekst 

på landsbasis endte de frie inntektene for Lyngen kommune 2,327 mill. over vedtatt 

budsjett.  

 

Integreringstilskudd 

Det er bokført 4,171 mill. i integreringstilskudd for mottak av flyktninger i 2018, som er i hht. vedtatt 

budsjett.  

 

Renter og avdrag 

Høyere renteinntekter enn budsjettert medførte et positivt avvik på ca. kr 150.000. Årsaken er mye 

ubrukte lånemidler som var plassert på bankkonto. 
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Minsteavdrag i hht. kommuneloven er beregnet og bokført ca. 0,1 mill. høyere enn budsjettert.  

 

Kompensasjonstilskudd 

Mottatte kompensasjontilskudd for investeringer i skole og omsorg utgjorde 1,5 mill. i 2018, noe som 

var kr 200.000 lavere enn budsjettert pga. lavere rentenivå i Husbanken enn forventet. 

 

Havbruksfondsmidler 

Lyngen kommune mottok i 2018 kr 3.894.204,02 i utbetalinger fra Havbruksfondet. Beløpet ble 

sammen med utbetalinger i 2017 avsatt til på eget disposisjonsfond. I årsbudsjett 2019 er dette vedtatt 

disponert full ut med kr 3.969.000. Det er ikke hittil mottatt signaler om eller når det vil komme flere 

utbetalinger av slik midler.  

 

Disposisjonsfond 

Lyngen kommune har følgende disposisjonsfond ved utgangen av 2018: 

 

     25699001 DISPOSISJONSFOND 17.516.186,37 

     25699003 KOMMUNALT NÆRINGSFOND 1.987.713,40   

     25699004 HAVBRUKSFOND 3.969.000,00   

     25699010 TAPSFOND 2.004.688,00   

Disposisjonsfond 25.477.587,77  
 

Alle disse fondene er å anse som disposisjonsfond i hht. forskriftene. Kommunalt næringsfond og 

tapsfond er opprettet for bruk til spesielle formål. Havbruksfond er vedtatt brukt i årsbudsjett 2019. I 

realiteten er det kun 25699001 Disposisjonsfond som er til fri bruk.  

 
Bruk av og avsetning til disposisjonsfond er foretatt ihht. kommunestyrets ulike budsjettvedtak i 

2018. 
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4.3 Økonomiske nøkkeltall drift 
 
Følgende oppsett er basert på tall fra tabell i kapittel 4.1. 

 

Fordeling inntekter og utgifter 

Diagrammene nedenfor viser samlet fordeling av henholdsvis inntektssiden og utgiftssiden i 

regnskapet for 2018 sammenlignet med 2017. 

 

I revidert nasjonalbudsjett 2018 ble kommunal deflator for 2018 justert opp til 3 %. Dette stemmer 

godt med at kommunens inntekter økte med 3,05 % fra 2017. Samtidig var generell prisvekst på 3,1 

% i Norge. Skatt og rammetilskudd hadde en liten nedgang fra ca. 68,5 %, til 67, 18 %, 

brukerbetalinger og eiendomsgebyrer ligger på samme nivå, mens overføringer har hatt en liten 

nedgang. Størst økning var det i andre statlige overføringer som gjelder havbruksfondet, 

integreringstilskudd og kompensasjonstilskudd til skoler og omsorg. 

 

På utgiftssiden har det 

samlet vært en økning på 

2,91 % fra 2017. 

Økningen i  

lønnskostnader utgjorde 

1,34 %. Avskrivninger har 

økt, og disse øker jevnt og 

trutt i takt med 

investeringsnivået.  Derav 

også økning i renter og 

avdrag.  Pga.  Korrigering 

av premieavvik fra 

tidligere år blir sosiale 

utgifter lavere enn 2017, 

bruk av premiefondet 

påvirker også dette.
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Netto renter og avdrag har økt med 1 %. Øvrige driftsutgifter og overføringer gikk ned med 

1 % fra 2017. Overføringer er tilskudd og overføringer til andre kommuner, 

fylkeskommuner eller private som ikke er knyttet til kjøp eller avtale om produksjon av 

konkrete tjenester som inngår i kommunalt ansvar (jf. KOSTRA-veileder). Private er f.eks. 

tilskudd til Lyngen kirkelige fellesråd, Lyngsalpan Vekst AS, lokale lag og foreninger som 

får tildelt kulturmidler o.l. samt tilskudd fra kommunalt næringsfond. Det henvises forøvrig 

til årsregnskapet som er vedlagt for mer detaljerte opplysninger om driftsutgifter og 

overføringer. 

 

Likviditet 

Lyngen kommune har i 2018 hatt en bedre likviditetshistorikk enn tidligere år, og har ikke 

vært avhengig av kassakredittlån hos egen bank. Årsaken til den gode likviditeten er 

ubrukte lånemidler til mange investeringsprosjekt fra tidligere år. I 2018 fulgte likviditeten 

noenlunde samme trend som fjoråret, noe som har sammenheng med rammetilskudd og 

skatt. Den store likviditetsøkningen på slutten av året har sammenheng med at det da ble 

foretatt vedtatte låneopptak. 

 

 
Netto driftsresultat 

Den viktigste indikatoren på økonomisk balanse i kommunesektoren er netto 

driftsresultat, som blant annet skal dekke avsetninger inkl. inndekning av tidligere års 

underskudd og egenkapital ved investeringer. For å kunne oppnå målet om økonomisk 

balanse er kommunaldepartementets anbefaling for netto driftsresultat over tid 1,75 % av 

driftsinntektene. 

 

Grafen nedenfor viser netto driftsresultat satt opp mot normverdien for 1,75 % for årene 

2014-2018. Korrigering mot premieavviket er tatt ut da Lyngen kommune begynte å bruke 

av premiefondet i 2017, noe som påvirker resultatet. Som en kan se er det kun i 2014 at 

resultatet ligger under det anbefalt nivå. 
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Driftsresultatene har i perioden vært i positiv utvikling som en følge av nedjustering av 

driftsnivå og oppjustering av inntekter. Økte kapitalkostnader bidrar likevel til en nedgang 

i resultatet. Den økonomiske situasjonen for kommunen er fortsatt bekymringsfull, og 

kostnadsnivået bør nedjusteres spesielt ifht. kapitalkostnader og gjeld. 

 

Netto renter og avdrag i prosent av driftsinntekter 

Tabellen nedenfor viser utviklingen i totale netto renter og avdrag i forhold til brutto 

driftsinntekter for Lyngen kommune de siste fem år. Andelen netto renter og avdrag i 

forhold til driftsinntektene er fortsatt høy som følge av flere store utbygginger i kommunen. 

 

For Lyngen 

kommune utgjorde 

dette 8,6 % av 

driftsinntektene i 

2018.  

 

Budsjetterte avdrag 

var ca. 0,11 mill. 

kroner for lavt ifht 

beregnet 

minsteavdrag. Rente 

og låneomkostninger 

ble 0,78 mill. mer enn 

budsjettert pga 

økning i rentenivået. 
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Lyngen kommune betaler fortsatt kun minsteavdrag på sine lån. Dette bidrar til å forlenge 

lånetiden i tillegg til økte rentekostnader. 

 

Den økonomiske utviklingen vil i stor grad være avhengig av hvordan rentenivået utvikler seg. Netto 

lånegjeld per innbygger øker både i fylket, på landsbasis (ekskl. Oslo) og for Lyngen kommune, 

mens det i KOSTRA-gruppe 62 har gått noe ned. 

 

Netto lånegjeld i kroner per innbygger 

  2015 2016 2017 2018 

Lyngen 133 790 140 605 155 230 182 069 

Landet uten Oslo 62 604 67 048 71 106 74 622 

Troms 80 240 85 349 94 304 99 694 

Kostragruppe 06 78 554 87 497 93 196 91 422 

 
Økningen i Lyngen er langt over gjennomsnittet på landsbasis (uten Oslo) og i fylket: 

 
KOSTRA-gruppe er ikke tatt med her da Lyngen ble flyttet fra gruppe 5 til 6 i 2014. 

 

De store kapitalkostnadene vil derfor påvirke økonomien i flere tiår framover. 

Resultatvurderinger drift 

Netto driftsresultat har vært svakt over mange år, selv om kommunen de siste årene vært i positiv 

utvikling og unngått merforbruk. Etter rådmannens vurdering er kommunens investeringsnivå fortsatt 

for høyt i forhold til inntektsrammene. 

 

Fokus på og kontroll av renter, avdrag, lønns- og pensjonskostnader og -utgifter har vært stort også i 

2018. De fleste driftsenhetene hadde i 2018 bra styring på de økonomiske rammene, men enkelte 

enheter har fortsatt utfordringer på dette området spesielt ifht til bemanning. Utfordringene i årene 

fremover vil være tilpasning av drifts- og tjenestetilbud spesielt med tanke på den demografiske 

utviklinga i kommunen. 

 

De siste årene har man jobbet for å sikre en stabil økonomi, likevel er det etter rådmannens vurdering 

fortsatt ikke tilstrekkelig til å si at Lyngen kommune har en sunn økonomi pga. den sterke økningen i 

kapitalkostnader. 
 

 

2 KOSTRA-gruppe 6: Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter 
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4.4 Investeringsregnskapet 
 
Investeringsregnskapet består av ulike deler som fremgår av regnskapsskjema 2A: 

• Investering i anleggsmidler (regnskapsskjema 2B) 

• Utlån og forskutteringer 

• Kjøp av aksjer og andeler 

• Avdrag på lån 

• Avsetninger 

• Evt. dekning av tidligere års udekket 

 

Årsregnskapet og prosjektregnskapet for investeringer har forskjellig formål og vil av 

den grunn måtte gi forskjellig informasjon: 

• Formålet med årsregnskapet er å vise kjente utgifter og inntekter og 

sammenholde dette med budsjett. I årsregnskapet vil en ta med alle 

investeringene som framgår av regnskapsskjema 2A. 

• Formålet med prosjektregnskapet er å vise hvor mye som er påløpt hittil og 

sammenholde dette med kostnadsrammen. I prosjektregnskapet vil 

regnskapsskjema 2B (anleggsmidler) fremgå, men da bare med 

utgiftsrammen. 

 

I årsberetninga for 2018 vil en i større grad enn tidligere skille mellom investeringsregnskapet og 

prosjektregnskapet.  

 

Investeringsregnskapet 

 

I tråd med tidligere praksis, ble investeringsbudsjettet regulert av kommunestyret i desember 

vedrørende forskyvning av økonomisk ramme til neste år. Vedtaket ble fattet på forventet forbruk i 

2018 og medførte naturlig nok at reelt budsjettavvik ble forskjellig fra vedtaket.  

 

Avviksoversikten for investeringsregnskapet har hovedfokus på avvikene mellom reellt budsjett og 

og regnskapet.  Det reelle avviket rebudsjetteres i 2019 for de investeringene som ikke ble avsluttet 

i 2018. 

 

Rådmannen er stort sett tilfreds med budsjettstyringen for investeringene i 2018 med få unntak. 

Enda sterkere fokus på budsjettstyring vil bli prioritert i 2019.  

 

I notene er de viktigste avvikene kommentert. 
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Vedtatt Overført Reelt Regnskap Avvik iflg. Reelt 

(Tall i tusen kroner) budsjett til 2019 bud. 2018 2018 regnskap avvik 2018

13104 LYNGEN SYKEHJEM - SALG -1.765       -1.765      -1.776      11             11               

14003 KJØP/SALG AV AKSJER/ANDELER -200          -200          -198         -2              -2               

14106 INFRASTRUKTUR REISELIV 177            177           -           177           177            

14101 EIDEBAKKEN KIRKEGÅRD - UTVIDELSE -             -         -            -           -            -             Note

14102 LENANGSØYRA KIRKEGÅRD - UTVIDELSE -             -         -            -           -            -             Note

14111 DIGITALT PLANREGISTER 264            230        494           248           16             246            

14117 LENANGEN B/U-SKOLE - OMBYGGING 42.095      3.456     45.551     42.587     -492         2.964         Note

14121 EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO 55              3.531     3.586        55             -            3.531         

14126 VEILYS - ARMATURER, MV. 969            969           615           354           354            

14127 HELIKOPTERLANDINGSPLASS 700        700           700            

14129 OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER 377            377           379           -2              -2               

14139 RÅDHUS 94              94             128           -34            -34             

15001 EIDEBAKKEN - TILRETTELEGGING FUNKSJONSHEMMEDE -             -            72             -72            -72             

15010 LYNGSEIDET SENTRUM - FYSISKE TILTAK 13.330   13.330     13.330       Note

15015 FURUFLATEN INDUSTRIOMRÅDE - SØR 14.750      14.750     16.476     -1.726      -1.726       Note

15018 KAI SANDNESET, NORD-LENANGEN 9.703        4.000     13.703     10.351     -648         3.352         

15021 KLATREJUNGEL LENANGEN B/U-SKOLE -             -            36             -36            -36             

15022 STEDSUTVIKLING - ELVEPARKEN 408            -300       108           460           -52            -352           Note

15023 STEDSUTVIKLING - DELPROSJEKT PARKVEIEN 11              11             58             -47            -47             

15028 LYNGENLØFTET - UTSTYR TIL ARRANGEMENT 884            233        1.117        885           -1              232            

15030 KONSEPT EL-SYKKEL 20              20             20             -            -             

15710 AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING 3.219        1.436     4.655        488           2.731       4.167         Note

15711 VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING 12.800      12.800     504           12.296     12.296       Note

16002 PARKERING OG OFFENTLIGE TOALETT -46             1.252     1.206        -45           -1              1.251         

16006 OPPGRADERING LYNGEN KIRKE 500            500           500           -            -             

16008 LYNGENHALLEN - KUNSTGRESS 90              479        569           87             3               482            

16010 VELFERDSTEKNOLOGI 1.400        1.000     2.400        1.554       -154         846            

16011 LYNGENHALLEN - KLATREVEGG 625            625        1.250        776           -151         474            

16017 EIDEBAKKEN SVØMMEHALL - RENOVERING 5.641        1.150     6.791        3.561       2.080       3.230         

16018 GJENOPPBYGGING ETTERVERNBOLIGER SOLHOV 114            114           134           -20            -20             

16022 TYTTEBÆRVIKA KULVERT OG KAI 25.482      25.482     3.959       21.523     21.523       Note

17001 LENANGSØYRA HAVN -845          -845          -           -845         -845           Note

17003 ELEV- OG ANSATTE PC 268            132        400           268           -            132            

17004 LYNGSTUNET - NYE HEISER 927            927           927           -            -             

17005 EIDEBAKKEN SKOLE - OPPGRADERING I HHT. PÅLEGG 277            273        550           212           65             338            

17007 HAGETRAKTOR/KLIPP/SNØFRES/KOSTING 155            155           155           -            -             

17008 RIVING STIGENVEIEN 2 (UNGDOMSKLUBBEN) -             -            72             -72            -72             

18002 UTEOMRÅDER BARNEHAGE OG SKOLE 300        300           300            

18004 EIDEBAKKEN - NYTT TELEFONSYSTEM 100            100           82             18             18               

18005 LYNGSTUNET KJØKKEN - VARMEVOGNER 181            181           181           -            -             

18006 LYNGSTUNET LANGTID - NYE PASIENTSENGER OG NATTBORD 199            199           202           -3              -3               

18007 INDUSTRIUTLEIEBYGG ØRA 39              9.961     10.000     39             -            9.961         Note

18008 LENANGSØYRA HAVN - NY ADKOMST 1.150     1.150        1.150         Note

18009 TYTEBÆRVIKA - REGULERINGSPLAN OG INTERNVEI 46              954        1.000        46             -            954            

18010 NY TRAKTOR OG MINIGRAVER 2.600        2.600        2.748       -148         -148           Note

18013 PROSJEKT DEMENTE/GRILLHYTTE 100        100           100            

18014 NYTT KRYSS FURUFLATEN 250            250           100           150           150            

18015 SOLVOLLVEIEN BYGGEFELT 940            940           690           250           250            

18017 DIGITALT MAGASIN 85              85             85             -            -             

18018 STEDSSKILT LYNGEN 700        700           700            

47017 SOLBAKKEN BOLIGFELT -             100        100           27             -27            73               

47022 INNEREIDET BOLIGFELT 50              80           130           14             36             116            

47181 FORPSROSJEKT VANNFORSYNING LYNGSEIDET-FURUFLATEN 350            350           329           21             21               

48001 KJØP/SALG AV TOMT OG GRUNN -575          -575          -565         -10            -10             

49901 HUSBANKLÅN INNLÅN -             -            5               -5              -5               

49999 FELLES FINANSIERING INVESTERINGER -122.714  -44.872 -167.586  -87.530   -35.184    -80.056      
 

 

14101 Eidebakken kirkegård – utvidelse og 14102 Lenangsøyra kirkegård – utvidelse 

Sluttutbetaling til entreprenør ble ved en feil utbetalt ca. 150.000 for lite i 2018. Reellt sett ble det 

derfor inntektsført tilsvarende beløp for mye i bruk av ubundet investeringsfond i 2018. Ved en feil 

er regnskapet vedrørende dette belastet 2019-regnskapet og må rettes opp ved en budsjettendring i 

2019.  
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14117 Lenangen B/U-skole – ombygging 

Reellt budsjettavvik i 2018 skyldes 10,177 mill. i gjenstående ramme på utgifter og 7,213 mill. i 

manglende spillemidler, noe som gir netto positivt budsjettavvik på 2,964 mill. 

 

15010 Lyngseidet sentrum – fysiske tiltak 

Dette prosjektnr. ble opprettet fom. økonomiplan 2015-2018 da det ble avsatt hhv. 5, 5, 5 og 8 

mill. årlig som budsjettramme for stedsutvikling og Lyngenløftet. Av disse midlene gjenstår ca. 13 

mill. ved utgangen av 2018 som rebudsjetteres i 2019.  

Budsjettrammen skal dekke alle delprosjekter i forbindelse med investeringer som hører til 

Lyngenløftet. Underveis har det tilkommet noen eksterne tilskudd.  

 

15022 Stedsutvikling – Elveparken 

Budsjettavviket for utgiftene er ca. 52.000, mens forventede spillemidler ikke er innteksført og 

gjør at netto budsjettavvik blir ca. 350.000. Avviket dekkes av prosjekt 15010. 

 

15015 Furuflaten industriområde – sør 

Underveis i prosjektet har det oppstått ulike utfordringer som har medført overskridelser. Ved 

utgangen av 2018 er dette på ca. 1,7 mill. Det fremmes egen sak om sluttfinansiering av prosjektet 

i 2019.  

 

15710 Avløpssektoren – oppgradering 

Restbudsjett av midler bevilget i tidligere år er vedtatt overført til 2019. I vedtaket ble overført 

beløp satt opp med feil fortegn. Det reelle beløpet til overføring er 4,167 mill. 

 

15711 Vannledningsnett – oppgradering 

Det er bevilget totalt 5 mill. årlig i perioden 2016-2018. Budsjettramme ble ved en feil ikke vedtatt 

overført til 2019. Restbudsjett 12,296 mill. rebudsjetteres i 2019. 

 

16022 Tyttebærvika kulvert og kai 

Det er i alt bevilget 30,2 mill. til kulvert og kai. Ramma er senere redusert med 765.000 for 

overføring til annet prosjekt. Ved utgangen av 2018 gjenstår det ca. 21,5 mill. av budsjettet. Ny 

kai blir bygd av driftsoperatøren selv, så det meste av bevilgningen blir å utgå. Egen sak om 

restfinansiering for 2019 fremmes i løpet av våren. 

 

17001 Lenangsøyra Havn 

Forventet salg av grunn ble ikke gjennomført i 2018. Inntektsføres og budsjetteres når det 

gjennomføres. 

 

18007 Industriutleiebygg Øra  

Det ble bevilget 10 mill. til industriutleiebygg på Øra i Furuflaten for 2018. Foreløpig er det bare 

påløpt ca. 40.000 til tegningsoppdrag. Mulig igansetting av byggeprosjektet mot slutten av 2019. 

Det er satt av ytterligere midler i 2020. Detaljprosjektering vil avklare hvor mye som må avsettes i 

2020. 

 

18008 Lenangøyra havn – ny adkomst 

Prosjektet utsatt til 2019.  

 

18010 Ny traktor og minigraver 

Avviket skyldes kjøp av maskinhenger til minigraver som ikke var budsjettert. 
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Prosjektregnskapet 

 
Sum Sum Avvik

Prosjekt (Tall i tusen kroner) ramme regnskap

UTGIFTER EKSKL. MVA.

13104 LYNGEN SYKEHJEM - SALG 313          89            224          

14101 EIDEBAKKEN KIRKEGÅRD - UTVIDELSE 5.645       8.805       -3.160     

14102 LENANGSØYRA KIRKEGÅRD - UTVIDELSE 3.889       4.345       -456         

14106 INFRASTRUKTUR REISELIV 300          150          150          

14111 DIGITALT PLANREGISTER 517          314          203          

14117 LENANGEN B/U-SKOLE - OMBYGGING 84.469    74.330    10.139    

14121 EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO 5.000       1.648       3.352       

14126 VEILYS - ARMATURER, MV. 3.700       3.346       354          

14129 OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER 3.000       2.998       2               

14139 RÅDHUS 1.073       1.162       -89           

15001 EIDEBAKKEN - TILRETTELEGGING FUNKSJONSHEMMEDE 366          364          2               

15010 LYNGSEIDET SENTRUM - FYSISKE TILTAK 13.420    -           13.420    

15015 FURUFLATEN INDUSTRIOMRÅDE - SØR 21.750    23.518    -1.768     

15018 KAI SANDNESET, NORD-LENANGEN 18.100    14.753    3.347       

15021 KLATREJUNGEL LENANGEN B/U-SKOLE 184          184          -0             

15022 STEDSUTVIKLING - ELVEPARKEN 1.891       1.944       -53           

15023 STEDSUTVIKLING - DELPROSJEKT PARKVEIEN 3.681       3.574       107          

15028 LYNGENLØFTET - UTSTYR TIL ARRANGEMENT 1.500       1.274       226          

15030 KONSEPT EL-SYKKEL 575          575          -0             

15710 AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING 2.540       1.245       1.295       

15711 VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING 14.650    2.354       12.296    

16002 PARKERING OG OFFENTLIGE TOALETT 1.546       296          1.250       

16006 OPPGRADERING LYNGEN KIRKE 1.000       1.000       -           

16008 LYNGENHALLEN - KUNSTGRESS 1.970       1.489       481          

16010 VELFERDSTEKNOLOGI 3.000       2.154       846          

16011 LYNGENHALLEN - KLATREVEGG 2.000       1.526       474          

16017 EIDEBAKKEN SVØMMEHALL - RENOVERING 19.700    18.508    1.192       

16018 GJENOPPBYGGING ETTERVERNBOLIGER SOLHOV 8.811       9.823       -1.012     

16022 TYTTEBÆRVIKA KULVERT OG KAI 29.435    7.892       21.543    

17001 LENANGSØYRA HAVN 1.005       876          129          

17003 ELEV- OG ANSATTE PC 750          633          117          

17004 LYNGSTUNET - NYE HEISER 927          927          0               

17005 EIDEBAKKEN SKOLE - OPPGRADERING I HHT. PÅLEGG 550          212          338          

17007 HAGETRAKTOR/KLIPP/SNØFRES/KOSTING 500          482          18            

17008 RIVING STIGENVEIEN 2 (UNGDOMSKLUBBEN) 750          822          -72           

18002 UTEOMRÅDER BARNEHAGE OG SKOLE 300          -           300          

18004 EIDEBAKKEN - NYTT TELEFONSYSTEM 100          82            18            

18005 LYNGSTUNET KJØKKEN - VARMEVOGNER 181          181          -0             

18006 LYNGSTUNET LANGTID - NYE PASIENTSENGER OG NATTBORD 199          202          -3             

18007 INDUSTRIUTLEIEBYGG ØRA 10.000    39            9.961       

18009 TYTEBÆRVIKA - REGULERINGSPLAN OG INTERNVEI 1.000       46            954          

18010 NY TRAKTOR OG MINIGRAVER 2.776       2.924       -148         

18013 PROSJEKT DEMENTE/GRILLHYTTE 100          -           100          

18014 NYTT KRYSS FURUFLATEN 250          100          150          

18015 SOLVOLLVEIEN BYGGEFELT 940          690          250          

18017 DIGITALT MAGASIN 85            85            -0             

47017 SOLBAKKEN BOLIGFELT 100          27            73            

47022 INNEREIDET BOLIGFELT 130          14            116          

47181 FORPSROSJEKT VANNFORSYNING LYNGSEIDET-FURUFLATEN 350          329          21            

48001 KJØP/SALG AV TOMT OG GRUNN 514          515          -1              
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Prosjektregnskapet har fokus på utgiftssiden. Tabellen viser sum vedtatt utgiftsramme, sum utgifter 

i regnskapet hittil og avvik mellom disse. Alle tall ekskl. mva. 

 

Oversikten vil avdekke hvorvidt investeringene er tilfredsstillende budsjettert på utgiftssiden og gir 

informasjon vedrørende kostnadskontrollen for de ulike investeringene. 

 

14101 Eidebakken kirkegård – utvidelse og 14102 Lenangsøyra kirkegård – utvidelse 

Prosjektene er tidligere behandlet særskilt i kommunestyret og kommenteres ikke nærmere, men 

viser at kostnadskontrollen ikke har vært tilfredsstillende. 

 

14117 Lenangen B/U-skole – ombygging 

Rapportert om mulig avvik i prosjektet. Følges opp i 2019.  

 

14139 Rådhus 

Et mindre negativt budsjettavvik vedrørende ulike HMS-tiltak. 

 

15015 Furuflaten industriområde – sør (Vollneset) 

Utgiftsrammen er overskredet pr. 31.12.2018 og burde vært regulert tidligere. Sak om dette 

fremmes i 2019 da prosjektet avsluttes da. 

 

15018 Kai Sandneset, Nord-Lenangen 

Rapportert økte utgifter på ca. 2,1 mill. for peling av ny betongkai. Følges opp med sak til 

kommunestyret i 2019.  

 

16018 Gjenoppbygging ettervernboliger Solhov 

Prosjektregnskapet viser at prosjektet ikke har vært fulgt opp tilfredsstillende mht. budsjettering. Er 

finansiert gjennom utbetalt forsikringsoppgjør etter brannen. Et negativt totalavvik på ca 54.000 for 

hele prosjektet. 

 

17008 Riving Stigenveien 2 (ungdomsklubben) 

Et lite avvik på rivingen da dette var et prosjekt med en del ukjente faktorer. 

 

18010 Ny traktor og minigraver 

Det vises til kommentarene for investeringsregnskapet. Prosjektet har overskredet kommunestyrets 

vedtatte budsjettramme. 

 

Øvrige prosjekter viser å være innenfor vedtatt utgiftsramme ved utgangen av 2018. Noen 

prosjekter vil følges nøye i 2019 for eventuell endring av utgiftsramme: 

• 14117 Lenangen B/U-skole – ombygging 

• 15018 Kai Sandneset, Nord-Lenangen 
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4.5 Økonomiske nøkkeltall – investeringer 
 
Lyngen kommune har i 2018 hatt en enda sterkere økning i investeringene enn tidligere år. Den 

største enkeltinvesteringen er ombyggingen av Lenangen skole, som utgjør ca. 47 % av alle 

investeringene. I 2018 var det bokført i alt 46 investeringsprosjekter, noe som er akkurat 

gjennomsnittlig antall for de fem siste årene. Investeringsbeløpene er meget høye og medfører en 

fortsatt økt lånegjeld. 

 

Fordelt på rammeområder var dette i 2018 slik: 

  Mill. kroner Prosent 

Kirkelige formål 1,4 1 % 

Administrative tjenester 0,4 0 % 

Oppvekst og kultur 65,2 57 % 

Helse, sosial og omsorg 3,6 3 % 

Tekniske formål 8,0 7 % 

Næring, inkl. kaier 35,2 31 % 

Sum 113,8 100 % 
 

Innenfor Oppvekst og kultur utgjør Lenangen skole 53 mill. og renovering av Eidebakken 

svømmehall 7 mill., som ca. 53 % av investeringene i 2018. Totalt sett utgjør investeringene i 

oppvekst og kultur ca. 57 % av alle investeringene. 

 

I helse, sosial og omsorg er det investert ca. 1,7 mill. i velferdsteknologi og 1,150 mill. i nye heiser 

på Lyngstunet. 

 

Den største investeringen innenfor teknisk drift er kjøp av ny traktor og minigraver på i alt 3,167 

mill.  

 

Til næringsrelatert virksomhet er det investert 35,2 mill., noe som utgjør 31 % av alle 

investeringene. Største enkeltinvesteringer var 20,2 til Furuflaten industriområde – sør til kai og 

næringsareal, kai Sandneset med 10,4 mill. og Tytebærvika med kulvert og forundersøkelser til kai 

med 4 mill. 

 

Nærmere 100 mill. er investert i oppvekst og kultur, samt til næringsvirksomhet. Dette er en veldig 

offensiv investeringsstrategi som påvirker kommunens lånegjeld langt utover det som er tilrådelig. 

Men dette er et uttrykk for en politisk vilje som rådmannen har advart mot over flere år. Norges 

Bank har økt styringsrenta med 0,25 % etter årsskiftet og har varslet ytterligere økninger i løpet av 

det neste året slik situasjonen vurderes nå.  
 

Rådmannen vil påpeke at hvis renteoppgangen blir på 1 %-poeng, vil dette øke renteutgiftene med 

ca. 6 mill. årlig. Dette vil sammen med en fortsatt nedgang i folketallet, slik en opplevde det i 4. 

kvartal 2018, gjøre rammebetingelsene betydelig vanskeligere ved rullering av 

årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023. 

 

Diagrammet nedenfor viser veksten i investeringene i forhold til driftsinntektene de siste fire årene. 

Dette er økt fra 13,2 % i 2015 til 34,7 % i 2018. I 2018 er dette dobbelt så mye som både fylkes- 

(18,3 %) og landsgjennomsnittet (15,1 %). Rådmannen vil på det sterkeste tilrå et lavere 

investeringsnivå i årene framover med bakgrunn i utviklingen i rentenivå og usikkerhet rundt 

befolkningsutviklingen. Ytterligere nedgang i folketallet vil ha store konsekvenser for kommunens 

inntekter i årene framover. 
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Diagrammet under viser fordelingen av finansieringen av investeringsregnskapet i 2018, inklusiv 

startlåneordningen. 

 

 

Andelen av lånefinansiering i 2018 er 74,4 % (105,9 mill.), mot 62,3 % (63,4 mill.) i 2017.  

 

Resultatvurderinger investering 

Investeringsregnskapet er i 2018 stort sett finansiert ihht vedtatt budsjett, men noen få unntak. 

Men ytterligere økt lånegjeld bekymrer, selv om en del av investeringene er gjort i prosjekter som 

er selvfinansierende. Utenom disse prosjektene er lånegjelda alt for høy. 

 

Budsjett og økonomiplan følger ikke kommunestyrets vedtatte handlingsregler. Det tilrås sterkt at 

dette gis en sterkere føring ved rullering av budsjett og økonomiplan. 
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En mulig strategi kan være å frigjøre driftsmidler (1-2 mill.) til små investeringer for å unngå 

låneopptak, avdragsbetaling godt over minsteavdrag og kun ta opp lån til selvfinansierende 

investeringer. 

For å få til dette, må det foretas varige utgiftskutt. Dette synes kun mulig gjennom strukturelle 

endringer i tjenestetilbudet, altså færre driftsenheter. 

 

4.6 Balanseregnskapet 
 
Lånegjeld 

I 2018 er det foretatt følgende låneopptak: 

• Kommunale investeringer for 2017 og 2018 - kr 69,998 mill. 

• Lenangen skole - kr 4,295 mill. 

• Vann- og avløp - kr 11,5 mill. 

• Startlån - kr 16 mill. 

Totalt låneopptak i 2018 utgjør kr 101,793 mill. 

 

Lånegjelda i Lyngen kommune er nesten dobbelt så høy som landsgjennomsnittet og over 1,5 gang 

så høy som gjennomsnittet for Troms. Brutto lånegjeld er på  631,7 mill. ved utgangen av 2018. 

Av dette utgjør innlån til startlån ca. 50 mill., dvs. netto lånegjeld til kommunale investeringer er 

ca. 582 mill. kroner. Dette var en økning på hele 69,3 millioner til kommunale investeringer i 2018 

og betydelig høyere enn tidligere år. En del av lånegjelda er finansiert av statens 

kompensasjonsordninger og selvkost for vann og avløp. Så den reelle lånegjelda er noe lavere, 

men fortsatt alt for høy. 

 

 

Lånegjeld i prosent av driftsinntektene har i 2018 økt med 16 prosentpoeng, og er nå på 

177,2 %. Dette er igjen høyere enn noen gang. Det bør fortsatt være et mål om å 
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redusere denne andelen i kommende økonomiplaner. For å nå denne målsettingen må 

årlige nye låneopptak være lavere enn det som betales i avdrag på opptatte lån. Med 

fortsatte høye ambisjoner om investeringer, vil denne målsettingen være vanskelig å 

oppnå på kort sikt. 
 

Likviditet 

Arbeidskapitalens driftsdel er tall korrigert for ubrukte lånemidler, fond og 

premieavvik. Dette gir et mer riktig bilde av disponibel arbeidskapital til ordinær drift 

enn f.eks. tallene som publiseres i KOSTRA. Tallene bør være klart positive. 

 

 
 

Likviditeten er klart forbedret de siste årene som følge av økte avsetninger til disposisjons-fond og 

lavere akkumulert premieavvik. Sistnevnte er redusert ved at innestående på premiefond er brukt 

til betaling av pensjonspremie i 2017 og 2018. 
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Disposisjonsfond 

Disposisjonsfond disponeres fritt enten til drift eller finansiering av investeringer. Det anbefales at 

disposisjonsfondet bør minimum være ca. 5 % av driftsinntektene. 

 

 

 

Ved utgangen av 2018 var disposisjonsfondet på 21,485 mill. kroner, som utgjør 6,5 % av drifts- 

inntektene. I tillegg var det avsatt kr 1,988 mill. på kommunalt næringsfond og kr 2,005 mill. på 

tapsfond. Totalt utgjør dette kr 25,478 mill. i disposisjonsfond. 
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Arkiv: 210 

Saksbehandler:  Hilde Grønaas 

 Dato:                 03.05.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
34/19 Lyngen formannskap 13.06.2019 
 Lyngen kommunestyre  

 

Regnskapsrapportering 2019-1 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven § 47 nr. 2.  
FOR 2000-12-15 nr. 1423: Forskrift om årsbudsjett § 10. 
 
 
Vedlegg 
1 Investeringer 1. tertial 2019 

 

 

 

Rådmannens innstilling 
1. Kommunestyret tar regnskapsrapport 2018-1 til orientering.  
2. Driftsregnskap: 

a) Følgende merutgifter dekkes slik: 
Budsjettregulering: 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Sum 

2019 1451    148 000 
2019 4400   50517 250 000 
2019 4412    100 000 
2019 9000    -498 000 
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3. Investeringsregnskap: 
a. Kommunestyret tar investeringsrapporten til orientering og ber rådmannen fremme ny 

sak om finansiering av årets investeringer til 2. tertialrapport. 
b. Utgiftsrammen vedrørende 14117 Lenangen B/U-skole økes med kr 5.131.168 fra kr 

83.568.832 til 88,7 mill. eks. mva. Økt ramme finansieres med bruk av ubrukte 
lånemidler. Ny rapportering for prosjektet framlegges til første møte i kommunestyret 
etter ferien. 

c. Det vedtas følgende budsjettendringer i investeringsbudsjett 2019: 
 

Prosjekt: 14117 LENANGEN B/U-SKOLE - OMBYGGING 5.131.000 
Prosjekt: 15711 VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING 525.000 
Prosjekt: 17008 RIVING STIGENVEIEN 2 (UNGDOMSKLUBBEN) 20.000 
Prosjekt: 19012 LYNGENHALLEN - ETABLERING AV VINDFANG

37701 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) 2.000 
39401 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -2.000 

Prosjekt: 47017 SOLBAKKEN BOLIGFELT -1.700.000 
36701 SALG TOMTER, BYGNINGER, M.M. 1.200.000 

Prosjekt: 49999 FELLES FINANSIERING INVESTERINGER
39101 BRUK AV LÅNEMIDLER -5.176.000 

 
 
 
  

105



Saksopplysninger 
 

1. Innledning 
Prognosen for regnskapsrapport nr. 2019-1 bygger på regnskapstall per 30. april, samt prognose på 
forventet forbruk resten av året. Avviket som fremkommer er derfor ifht periodisert budsjett. Det er 
rapportert per sektor, samt at kommunalsjefer og enhetsledere har kommentert avvik, prognose og tiltak 
for å redusere avvik. 
 
Prognosen er utarbeidet for både drifts- og investeringsregnskap. 
 
For driftsregnskapet tas det utgangspunkt i regnskapsskjema 1A: 

Årsbudsjett 2019Reg. budsjett Regnskap 30/4 Prognose
Regnskapsskjema 1A - drift
Skatt på inntekt og formue 65 414 000,00 65 414 000,00 19 381 950,05 65 414 000,00
Ordinært rammetilskudd 156 173 000,00 156 173 000,00 81 755 897,00 156 173 000,00
Skatt på eiendom 6 900 000,00 6 900 000,00 3 473 595,09 6 936 000,00
Andre direkte eller indirekte skatter - - 296,00 0,00
Andre generelle statstilskudd 4 985 000,00 4 985 000,00 1 735 366,00 4 985 000,00
Sum frie disponible inntekter 233 472 000,00 233 472 000,00 106 347 104,14 233 508 000,00
Renteinntekter og utbytte 1 452 000,00 1 452 000,00 866 008,13 1 452 000,00
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - 0,00 0,00
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 11 916 000,00 11 916 000,00 3 230 186,47 11 916 000,00
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - 0,00 0,00
Avdrag på lån 19 994 000,00 19 994 000,00 7 307 118,00 19 994 000,00
Netto finansinnt./utg. -30 458 000,00 -30 458 000,00 -9 671 296,34 -30 458 000,00
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk - - 0,00 0,00
Til ubundne avsetninger 1 342 000,00 1 342 000,00 0,00 1 342 000,00
Til bundne avsetninger - - 0,00 0,00
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk - - 0,00 0,00
Bruk av ubundne avsetninger 3 969 000,00 11 533 000,00 0,00 11 533 000,00
Bruk av bundne avsetninger - - 29 670,91 0,00
Netto avsetninger 2 627 000,00 10 191 000,00 29 670,91 10 191 000,00
Overført til investeringsregnskapet 1 157 000,00 1 157 000,00 0,00 1 157 000,00
Til fordeling drift 204 484 000,00 212 048 000,00 82 215 947,15 212 084 000,00

1 POLITIKK OG LIVSSYN 8 555 000,00 8 555 000,00 5 817 844,00 8 552 000
2 STAB/STØTTE 21 790 000,00 21 907 000,00 9 535 166,00 21 954 000
3 OPPVEKST OG KULTUR 62 853 000,00 62 884 000,00 24 614 329,00 63 388 000
4 HELSE OG OMSORG 90 002 000,00 90 249 000,00 39 910 794,00 91 089 550
5 TEKNISK DRIFT 21 106 000,00 28 670 000,00 7 856 434,00 28 670 000
6 UTVIKLING 2 710 000,00 2 710 000,00 612 514,00 1 947 000
7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER -2 540 000,00 -2 935 000,00 -1 943 402 -3 463 000
8 BUDSJETTSKJEMA 1A 8 000,00 8 000,00

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 204 484 000,00 212 048 000,00 86 403 679,00 212 137 550,00
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk - - -4 187 731,85 -53 550,00  

 
Selv om det per 1. tertial er et overforbruk på 4,1 mill. kroner, viser årsprognosen at vi vil være 
tilnærmet balanse.  
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2. Økonomisk rapportering driftsrammer 
Samlet oversikt over ramme 1-6 viser følgende prognose: 

Rammer 
Årsbudsjett 
inkl. endring 

Periodisert 
budsjett 

Regnskap 1. 
tertial 

Avvik i 
NOK Prognose 

Endret 
prognose 

Ny 
prognose 

1 POLITIKK OG LIVSSYN 8 555 000 6 407 317 5 817 844 589 473 8 555 000 -3 000 8 552 000 

2 STAB/STØTTE 21 806 000 9 433 008 9 535 166 -102 157 21 806 000 148 000 21 954 000 

3 OPPVEKST OG KULTUR 62 884 000 24 107 162 24 614 329 -507 167 62 884 000 504 000 63 388 000 

4 HELSE OG OMSORG 90 249 000 40 361 964 39 910 794 451 170 90 249 000 840 550 91 089 550 

5 TEKNISK DRIFT 28 670 000 16 295 379 7 856 434 8 438 946 28 670 000 0 28 670 000 

6 UTVIKLING 2 710 000 1 543 540 612 514 931 026 2 710 000 -763 000 1 947 000 

 Driftsrammer 214 874 000 98 148 370 88 347 081 9 801 291 214 874 000 726 550 215 600 550 
 
Prognosen på driftsrammene viser at det kan bli et merforbruk på 0,578 mill. kroner dersom det ikke 
settes inn tiltak. Prognosen for ramme 3 forventes å kunne dekkes innenfor ramme, men her kan det 
bli utfordringer ifht refusjonskrav fra andre kommuner. Det knytter seg også uvisshet til om 
merinntekter på ressurskrevende tjenester for ramme 4 kan dekke merforbruket på noen enheter. 
Avvikene må følges opp til neste tertialrapport. 
 
Prognosene blir ytterligere kommentert nedenfor. 
 
Ramme 1 Poltikk og livssyn 
 

 
Årsbudsjett 
inkl. endring 

Periodisert 
budsjett 

Regnskap 
1. tertial 

Avvik i 
NOK Prognose 

Endret 
prognose 

Ny 
prognose 

1100 PROSJEKTER POLITIKK 100 000 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 

1110 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 3 641 000 1 633 317 1 598 973 34 343 3 641 000 -3 000 3 638 000 

1112 LEVEKÅRSUTVALGET 343 000 343 000 41 299 301 701 343 000 0 343 000 

1113 NÆRINGSUTVALGET 75 000 75 000 41 572 33 428 75 000 0 75 000 

1114 KLIMA- OG MILJØUTVALGET 60 000 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 

1115 DEMOGRAFIUTVALG 0 0 10 000 -10 000 0 0 0 

1208 KIRKE OG LIVSSYN 4 336 000 4 196 000 4 125 999 70 001 4 336 000 0 4 336 000 

 Totalt 8 555 000 6 407 317 5 817 844 589 473 8 555 000 -3 000 8 552 000 

Ingen store avvik så langt på ramme 1. Forventer å gå i balanse. 
 
Ansvar 1100: Prosjektmidler til Mental Helse Lyngen, utbetalt i sin helhet ila mai. Liten endring i 
pensjonskostnader ihht prognose fra KLP. 
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Ramme 2 Stab/støtte 
 

 Årsbudsjett 
inkl. endring 

Periodisert 
budsjett 

Regnskap 1. 
tertial 

Avvik i 
NOK Prognose Endret 

prognose Ny prognose 

1300 PROSJEKTER (rådmannen 
disponerer) 600 000 600 000 0 600 000 600 000 0 600 000 

1310 ADMINISTRATIVE TJENESTER 13 184 000 5 256 094 4 775 365 480 729 13 184 000 0 13 184 000 

1450 FELLESKOSTNADER 4 196 000 2 381 581 2 779 953 -398 372 4 196 000 0 4 196 000 

1451 IKT 3 941 000 1 233 667 1 724 047 -490 380 3 941 000 148 000 4 089 000 

1452 KOMMUNAL FIBER -115 000 -38 333 255 801 -294 134 -115 000 0 -115 000 

 Totalt 21 806 000 9 433 008 9 535 166 -102 157 21 806 000 148 000 21 954 000 

  
Ramme 2 forventer å gå i balanse. 
 
Ansvar 1450: Per første tertial er det et merforbruk på driftsutgifter til transportmidler (forsikring og 
veiavgift). 
Ansvar 1451: Merforbruk ifht periodisert budsjett på lisenser og serviceavtaler. Forventer å gå i 
balanse. 
Ansvar 1452: Inntekter per 1. tertial ikke på plass, vil utfaktureres ila neste tertial. 
 
Regionreformen medfører at Lyngen kommune vil få nytt kommunenummer f.o.m. 2020. Dette 
medfører noen merkonstander ifht endel fagsystem som det ikke er rom for å dekke innenfor budsjett. 
Foreslås dekket ved bruk av disposisjonsfond. 
 
Ramme 3 Oppvekst og kultur 
 

  

Årsbudsjett 
inkl. 
endring 

Periodisert 
budsjett 

Regnskap 1. 
tertial 

Avvik i 
NOK Prognose 

Endret 
prognose 

Ny 
prognose 

2100 GRUNNSKOLEPROSJEKTER 74 000 27 007 597 726 -570 719 74 000 0 74 000 

2101 GRUNNSKOLEN - FELLES 7 085 000 3 040 383 2 496 548 543 835 7 085 000 0 7 085 000 

2111 LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER 4 527 000 1 638 166 1 687 058 -48 892 4 527 000 0 4 527 000 

2115 LENANGEN SKOLE 7 408 000 2 769 883 2 844 933 -75 050 7 408 000 0 7 408 000 

2116 EIDEBAKKEN SKOLE 21 743 000 8 438 442 8 634 870 -196 429 21 743 000 0 21 743 000 

2117 VOKSENOPPLÆRINGA 3 154 000 1 134 605 1 188 940 -54 335 3 154 000 0 3 154 000 

2200 FØRSKOLEPROSJEKTER 0 0 121 691 -121 691 0 0 0 

2201 BARNEHAGER - FELLES 157 000 157 000 41 742 115 258 157 000 300 000 457 000 

2211 KAVRINGEN BARNEHAGE 5 059 000 1 828 324 1 731 815 96 509 5 059 000 0 5 059 000 

2212 KNØTTELIA BARNEHAGE 5 947 000 2 140 232 2 187 757 -47 525 5 947 000 200 000 6 147 000 

2215 LENANGEN BARNEHAGE 2 122 000 762 797 745 884 16 913 2 122 000 4 000 2 126 000 

2310 KULTURSKOLEN 1 386 000 518 248 402 298 115 949 1 386 000 0 1 386 000 

2400 KULTUR - PROSJEKTER 0 0 299 698 -299 698 0 0 0 

2410 KULTURTILBUD 3 031 000 1 195 603 1 137 487 58 115 3 031 000 0 3 031 000 

2411 BIBLIOTEK 1 191 000 456 472 495 880 -39 408 1 191 000 0 1 191 000 

 Totalt 62 884 000 24 107 162 24 614 329 -507 167 62 884 000 504 000 63 388 000 
 
Ingen store avvik i sektoren. De rapporterte avvikene vil kunne dekkes med tiltak innenfor rammen 
med periodevise vakanser og sykepengerefusjoner. 
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Grunnskoleprosjekter:  
Kostnader her dekkes av fondsmidler og tilskudd. 
 
Grunnskolen Felles:  
Mindreforbruk skyldes at faktura for skoleskyss mars og april ikke er mottatt. Området forventes å gå i 
balanse.  
 
Barnehagen Felles:  
Endringer i lovverk gjør at vi faktureres for barn folkeregistrert i Lyngen som går i private barnehager 
i andre kommuner. Dette kan føre til et merforbruk på området, men omfanget er foreløpig ikke 
kartlagt.  
 
Skolene 
Eidebakken skole har noe overforbruk på vikarer ved sykefravær. Deler av vikarutgiftene dekkes av 
sykepengerefusjoner og refusjon fødselspenger. Forventer balanse ved årsslutt. 
Lyngsdalen oppvekstsenter har manglende budsjett til lærling. Lenangen skole forventer å gå i 
balanse. 
Voksenopplæringa mangler bokføring av statstilskudd. Noe mindre forbruk i flyktning tjenesten 
grunnet vakanse. 
 
Barnehager – felles: 
Refusjonskrav fra andre kommuner i forbindelse med barn folkeregistrert i Lyngen vil belaste denne 
posten. Forventet overforbruk ca. kr 300 000. 
 
Barnehagene: 
Knøttelia rapporterer om lavere foreldrebetaling enn budsjettert som vil vedvare ut året grunnet lavere 
barnetall enn forventet etter hovedopptaket.  I tillegg er utgiftene til spesialpedagogiske tiltak noe 
høyere enn budsjettert. 
 
For Kavringen vil det være vanskelig å ta ut alle vakansene i budsjettet fra høsten av, da det er god 
søkning til barnehagen. Noe av avviket tas inn ved foreldrebetaling. 
Lenangen barnehage forventes å gå i balanse. 
 
Kultur: 
Kulturskolen har et mindreforbruk pga. 60 % vakant stilling. 
Kulturtilbud, kulturskolen og biblioteket forventes å gå i balanse. 
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Ramme 4 Helse og omsorg 
 

 

Årsbudsjet
t inkl. 
endring 

Periodisert 
budsjett 

Regnskap 
1. tertial 

Avvik i 
NOK Prognose 

Endret 
prognose 

Ny 
prognose 

3100 HELSE, SOSIAL OG OMSORGSPROSJEKTER 225 000 227 818 543 201 -315 384 225 000 0 225 000 

3105 HELSE OG OMSORG ADM. 4 292 000 1 689 688 1 735 570 -45 883 4 292 000 -165 000 4 127 000 

3106 HELSE OG OMSORG FELLESUTGIFTER 2 509 000 842 227 657 158 185 068 2 509 000 -120 000 2 389 000 

3310 SOSIALTJENESTEN 3 994 000 1 430 668 1 421 450 9 218 3 994 000 220 000 4 214 000 

3311 BARNEVERNSTJENESTEN 4 564 000 1 850 010 1 658 801 191 209 4 564 000 139 000 4 703 000 

3411 PRAKTISK BISTAND 3 033 000 1 066 576 780 572 286 004 3 033 000 -38 950 2 994 050 

3412 TILTAK ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE 2 256 000 962 167 790 936 171 231 2 256 000 -4 000 2 252 000 

3414 HJEMMETJENESTEN YTRE LYNGEN 9 779 000 3 425 592 3 591 621 -166 029 9 779 000 293 000 10 072 000 

3450 LYNGSTUNET HELSE- OG OMSORGSSENTER 16 250 000 6 085 425 6 329 331 -243 906 16 250 000 222 000 16 472 000 

3451 LANGTIDSAVDELING LYNGSTUNET 14 670 000 5 107 369 4 792 038 315 330 14 670 000 -161 500 14 508 500 

3452 KORTTIDSAVD./KAD LYNGSTUNET 8 109 000 3 497 449 3 259 392 238 057 8 109 000 -101 000 8 008 000 

3453 HJEMMETJENESTEN INDRE LYNGEN 8 988 000 3 296 022 3 170 526 125 496 8 988 000 86 000 9 074 000 

3454 RUS OG PSYKISK HELSE 3 575 000 2 740 503 2 374 915 365 588 3 575 000 -310 000 3 265 000 

3510 SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER 8 005 000 8 140 451 8 805 281 -664 831 8 005 000 781 000 8 786 000 

 Totalt 90 249 000 40 361 964 39 910 794 451 170 90 249 000 840 550 91 089 550 

 
Ramme 4 har totalt en prognose på kr. 840.500 i negativt avvik.  
Lyngstunet har merforbruk på fysioterapi da 20 % økning i driftsutgifter i 2018 ikke ble fulgt opp i 
budsjettforhandlingen. I tillegg er det økte utgifter til legevikar og for lavt budsjett på vaktlegene.  
 
Ved Solhov bo- og aktivitetssenter er det betydelig merforbruk på 780.000 som skyldes lønn til 
ekstrahjelp, vikarer ved sykefravær, overtid og helgetillegg. 
Brukergruppen er blitt eldre og tilleggssykdommer har medført innleggelse på UNN der det har vært 
nødvendig med ledsagere under oppholdet. UNN har vedtatt at kommunen ikke får refusjon på 
lønnskostnader der brukeren har vedtak på 1:1.  
Solhov gir avlastningstilbud til barn med særlige behov. I dag gir Solhov mer avlastning enn 
budsjettert pga at behovet oppstår når barn/ungdomskolen har stengt eks: høst, vinter, påske og 
sommerferie, der foreldre/foresatte ikke har ferie. 
Behov for avlastning til barn med funksjonshemning øker i ukedager. 
 
Ved Lenangen bo- og aktivitetssenter skyldes merforbruk innleie av ekstra personell i forbindelse 
med terminalpleie over tid, og for å opprettholde forsvarlig drift. Ekstrahjelp er leid inn på timebasis.  
 
Sosialtjenesten vil få et merforbruk pga. for lavt budsjett på Kvalifiseringsordningen. Det er 
budsjettert med stønad tilsvarende 1 person. Hittil i år har 2 personer hatt vedtak. 
 
Barneverntjenesten har merforbruk knyttet mot tiltak plassert av barnevernet. Det forventes 
ytterligere merforbruk med kr 400.000 (lønn+ pensjon) i året pga akuttberedskap, ved vakt hver 4. uke 
– med kompensasjon 6500,- pr vaktuke jfr. KS vedtak.  
 
Øvrige tjenester går i balanse eller har mindre forbruk som i hovedsak skyldes ubesatte stillinger. 
Pleie- og omsorgsavdelingene melder om merforbruk på helgetillegg som skyldes at budsjettet ikke er 
justert jfr. økning i helgetillegg. 
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Generell kommentar 
Spesialisthelsetjenesten stiller større krav til kommunene i regi av samhandlingsreformen. De som kan 
få behandling på hjemstedet skal få det, og pasientene blir overflyttet til Lyngstunet, eller utskrevet til 
hjemmet eller omsorgsbolig med hjemmetjeneste. Dette krever en betydelig oppfølging både i 
hjemmetjenesten og på institusjon, i tillegg kommer bruk av medisiner og medisinsk utstyr.  
Det blir stadig flere eldre med pleiebehov, og pasientgruppen med rett til sykehjemsplass er økende, 
mer krevende/ utfordrende og har sammensatte diagnoser.  
Antall pasienter med vedtak om langtidsplass har ligget jevnt på 30 – mens antallet langtidsplasser er 
24. Det viser at det er behov for å øke antallet «langtidsplasser». 
 
Kommunen får ikke refusjoner fra UNN på økte lønnsutgifter når brukere med behov for ledsager og 
med vedtak om 1:1 må innlegges. Kommunens må selv bære kostnadene.  
 
Regelendringer vedrørende AAP vil medføre økte utgifter til økonomisk sosialhjelp og supplering av 
husleie/strøm som følge av avslag på AAP. Regelendringen innebærer at rettighetene til AAP er 
redusert fra 4 år til 3 år. NAV melder også om behov for økt budsjett knyttet mot 
Kvalifiseringsordningen. Det er tatt høyde for dette i revidert nasjonalbudsjett, men det er usikkert 
hvordan dette vil påvirke våre frie inntekter. 
 
Det er færre som utdanner seg innen helse- og omsorg, og Lyngen kommune merker dette ved ingen 
søkere til ledige sykepleierstillinger, og lite kvalifiserte søkere til helsefagarbeiderstillinger. Sektoren 
vil ha økt fokus på rekrutering, og alternative profesjonsstillinger kan være løsning for å kunne bruke 
spesialkompetanse der det der størst behov.  
 
Kvalitetsreform for eldre «Leve hele livet» bygger på 5 innsatsområder. 

- Et aldersvennlig Norge 
- Aktivitet og fellesskap 
- Mat og måltider 
- Helsehjelp 
- Sammenheng i tjenestene 

Kvalitetsreformen stiller krav til at kommuner i 2019 setter «Leve hele livet» på dagsorden.  Reformen 
har en varighet fra 2019 -2023.  
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Ramme 5 Teknisk drift 
 

 
Årsbudsjett 
inkl. endring 

Periodisert 
budsjett 

Regnskap 
1. tertial 

Avvik i 
NOK Prognose 

Endret 
prognose Ny prognose 

4400 
BYGG OG ANLEGG, 
PROSJEKTER 200 000 200 000 261 390 -61 390 200 000 0 200 000 

4410 BYGG OG ANLEGG 18 019 000 9 174 613 7 272 412 1 902 201 18 019 000 0 18 019 000 

4412 
FORVALTNING TEKNISKE 
TJENESTER 7 891 000 6 389 501 1 273 321 5 116 181 7 891 000 0 7 891 000 

4700 VA - PROSJEKTER 0 0 2 938 -2 938 0 0 0 

4710 VANN OG AVLØP -2 210 000 -1 620 342 -1 977 106 356 763 -2 210 000 0 -2 210 000 

4810 FEIING OG BRANNBEREDSKAP 4 770 000 2 151 607 1 023 479 1 128 128 4 770 000 0 4 770 000 

 Totalt 28 670 000 16 295 379 7 856 434 8 438 946 28 670 000 0 28 670 000 

 
Mindreforbruk per 1. tertial da flere sommeraktiviteter ikke er startet. Området forventes å gå i 
balanse. 
 
Ansvar 4410:  

 Utfordringer ifht husleieloven gjør at de økte inntektene man har budsjettert med på 
kommunale boliger ikke oppnås fullt ut. Prognosen viser at dette kan dreie seg om kr 500.000, 
det jobbes med å følge dette opp. 

 Merutgifter til kjøp av renholdsmaskiner til nyskolen i Lenangen – kr 124.000 
 Merutgifter til reparasjon av feil på ventilasjonsanlegget til Solhov bosenter – kr 72.000 

Ansvar 4710: Det forventes lavere inntekter på avløpsgebyret enn det som er budsjettert, 
driftsutgiftene reduseres tilsvarende.  
 
Mindreforbruket på ansvar 4412 har sammenheng med boligbyggingstilskudd som ble regulert inn i 
årsbudsjett 2019, og som ikke er utbetalt. 
 
Lyngen kommune startet med grunnundersøkelser til boligtomter i 2017. Dette arbeidet ble videreført 
til 2018 med overførte midler fra 2017. Undersøkelsene er imidlertid ikke fullført, og det har løpt og 
vil fortsatt løpe utgifter på dette i 2019. Kostnadene anslås til kr 100 000 og kan ikke dekkes innenfor 
budsjett. Dette foreslås derfor dekket ved bruk av disposisjonsfond. 
 
 
Ramme 6 Utvikling 
 

 Årsbudsjett 
inkl. 
endring 

Periodiser
t budsjett 

Regnskap 
1. tertial 

Avvik i 
NOK 

Prognose Endret 
prognose 

Ny 
prognose 

4405 PLAN 3 297 000 1 528 834 208 661 1 320 173 3 297 000 -571 000 2 726 000 

4407 NÆRING 1 334 000 566 727 348 063 218 664 1 334 000 -192 000 1 142 000 

4408 KOMMUNALE HAVNER OG 
KAIER 

-1 921 000 -552 021 55 790 -607 811 -1 921 000 0 -1 921 000 

 Totalt 2 710 000 1 543 540 612 514 931 026 2 710 000 -763 000 1 947 000 

 
Forventet mindreforbruk på 763 000. 
 
Ansvar 4405: Blir ikke engasjert vikar for leder i utviklingsavdelinga i 2019, derfor besparing på lønn. 
Ansvar 4407: Næringsrådgiver tilsatt fra 01.05.2019. Besparelse på lønn og pensjon. 
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3. Sektorovergripende rammer 
Sektorovergripende rammer er i hovedsak inntektsrammene for budsjettet vårt. 

Rammer 
Årsbudsjett 
inkl. endring 

Periodisert 
budsjett 

Regnskap 1. 
tertial 

Avvik i 
NOK Prognose 

Endret 
prognose Ny prognose 

7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER -2 834 000 4 903 750 -1 943 402 6 847 152 -2 834 000 -629 000 -3 463 000 

8 BUDSJETTSKJEMA 1A -212 040 000 -74 906 018 -82 215 947 7 309 929 -212 040 000 -44 000 -212 084 000 

    -214 874 000 -70 002 268 -84 159 349 14 157 081 -214 874 000 -673 000 -215 547 000 
 
Ramme 7 Andre utgifter og inntekter 
Konsesjonskraft 
Konsesjonskraft ser ut til å gi merinntekt - forsiktig anslag kr 50.000. Kan bli mer. 
 
Pensjonskostnader 
Ut ifra prognosene fra KLP og SPK pr. april, vil det bli besparelser på pensjonskostnadene med ca. 0,5 
mill. for kommunen som helhet. Men det er knyttet usikkerhet til reguleringspremien som ikke er klar 
før etter ferien. Må derfor følges opp ved neste tertialrapportering og tilrås derfor ikke budsjettregulert. 
For rammeområdene vil det fortsatt kunne være avvik på pensjonskostnadene, men dette kan eventuelt 
dekkes opp fra ramme 7. 
 
Annet 
Det jobbes med å ta inn budsjettert besparelse på digitalisering og effektivisering (per 1. tertial kr 
250.000). Vi forutsetter besparelser ved økt elektronisk utsending av post fra Lyngen kommune. Her 
har vi bl.a. startet opp med mobile lønnsslipper, henteavtale med Posten er sagt opp pga. stor 
reduksjon i brevpost både ut og inn til kommunen. Søknadsprosesser digitaliseres på flere områder, vi 
starter opp med nytt barnehage- og skolesystem med digital kommunikasjon og saksbehandling. Bruk 
av digitale løsninger vil utvides ila året, noe vi forventer vil effektivisere flere arbeidsprosesser. 
 
Ramme 8 Budsjettskjema 1A 
Skatt og rammetilskudd 
Nedgang i folketall med 33 personer i 4. kvartal 2018 medførte isolert sett en nedgang i de frie 
inntektene med ca. 1,1 mill. i forhold til folketallet brukt i årsbudsjettet for 2019.  
 
Skatteveksten fra 2018 til 2019 pr. 30. april var på 1,9 % for Lyngen kommune og 4,4 % på 
landsbasis. Økningen i kommunens skatteinntekter var noe lavere enn 1. tertial i fjor, mens de var 
omtrent på samme nivå som i fjor for landet som helhet. Inntektsutjevningen medfører at endringen for 
landet har mest å si for kommunens frie inntekter. Ut ifra en slik endring vil merinntektene bli på ca. 
2,2 mill. i 2019. Dette er ca. 0,5 mill. lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Da endte merinntektene på 
ca. 2,1 mill.  
 
I revidert nasjonalbudsjett 2019, som ble framlagt 14. mai, ble årets vekst i nasjonale skatteinntekter 
oppjustert til fra 0,4 % til 1,2 % fra 2018. Dette skyldes god skatteinngang hittil i år, samtidig anslås 
det at en ikke vil se like høy vekst som i 2018 da denne primært var knyttet til formuesskatter og 
aksjegevinster. Kostnadsdeflatoren er satt opp fra 2,8 til 3,0 % og dette skyldes sterkere prisvekst på 
varer og tjenester. Regjeringen har beregnet at endringer i skatteinngang og prisvekst skal gi en 
styrking av handlingsrommet for kommunesektoren i 2019 på om lag 0,5 milliard kr. Hvis 
skatteveksten blir i hht. RNB, vil årets frie inntekter bli ca. 0,4 mill. lavere enn budsjettert. 
 
Landets skattevekst hittil i år kompenserer altså for nedgangen i folketallet i 2018. Folketallet har 
sunket ytterligere i 1. kvartal 2019. Det er derfor viktig å følge med utviklingen i skatteinngangen 
resten av året. Det tilrås ikke å justere årets frie inntekter så tidlig på året, da de endelige tallene ikke 
er kjent før i februar neste år. 
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Eiendomsskatt 
Ut ifra kjente forhold pr. 1. termin vil det bli et lite positivt avvik på ca. 40.000-50.000 i 2019. Men 
klagebehandling og ny taksering kan endre dette. 
  
Integreringstilskudd 
I hht. budsjett med bakgrunn i mottatte flyktninger til og med 2018. 
 
Avdrag og renter på lån 
Per 1. tertial har rentekostnadene vært lavere enn budsjettert, men dette knytter seg i hovedsak til at 
låneopptak ikke er foretatt for 2019.  
 
Vi har pga. ubrukte lånemidler hatt høyere renteinntekter enn budsjettert. Da vi enda har 
investeringsprosjekter gående, er det for tidlig å foreslå en reell budsjettøkning på dette 
rammeområdet, dette følges opp ved neste tertialrapport. 
 
Det merkes nå at det finansielle markedet er i endring og den varslede renteøkninga har allerede startet 
(se finansrapport). Forventede rentekostnader ligger ca. 0,5 mill. kroner over budsjett. 
 

4. Driftsprosjekter 
Prosjekt 50517 Områdeplan Lyngseidet: 
Det er medgått kr 106.285 pr. 1. tertial, noe som ikke er budsjettert. Forventet forbruk i år er kr 
250.000. Foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfond. 
 
Det er ikke rapportert om andre større avvik da de fleste driftsprosjektene finansieres av eksterne 
øremerkede midler. Det mangler imidlertid budsjett for de fleste driftsprosjektene til ramme 3 
Oppvekst og kultur. 
 

5. Investeringer 
Rapportering på investeringene legges fram på to ulike nivå: 

1. Årets investeringsbudsjett med fokus på årets budsjett. 
2. Prosjektregnskap for de største prosjektene med rapportering på utgifter hittil. 

 
Investeringsbudsjett/- og regnskap 2019 
Investeringene pr. 1. tertial er rapportert i eget vedlegg med kommentarer for hvert prosjekt. 
 
14117 Lenangen B/U-skole – ombygging 
Prosjektet er utfordrende å håndtere da det også inneholder budsjett og regnskap til forprosjektet. 
Ekstern prosjektleder fører oversikt over prosjektkostnadene knyttet til selve byggeprosessen, hvor det 
stipuleres en del utgifter bl.a. byggherrekostnader, gebyrer og byggelånsrente. Dette medfører at det er 
tilnærmet umulige å gi en eksakt økonomirapportering til enhver tid. Rapporteringa vil derfor måtte bli 
litt grov. 
 
Tabellen nedenfor viser utgiftsramme og regnskap pr. 10.05.2019: 

Oppr. bev. Endret 
ramme 

Utgifts-
ramme 

Regnskap tidl. år Årets regnskap Sum regnskap 

80.586.000 3.883.000 84.469.000 74.328.188,82 4.173.150,95 78.501.339,77 
 
Både ramme og regnskap er ekskl. mva. hvor også forprosjekt er med. 
 
Siste rapportering pr. 13.05.2019 fra ekstern prosjektleder estimerer et merforbruk på ca. 5,1 mill. over 
siste godkjente ramme, som var kr 83.568.832 eks. mva. og kr 109.953.540 inkl. mva. Et betydelig 
beløp av dette er omtvistet.  
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Egne beregninger hvor også forprosjektet er inkludert, er ikke ferdig da en må avklare størrelsen på 
forprosjektet først. Dette er planlagt ferdig i månedsskiftet mai/juni. En foreløpig beregning viser også 
et avvik på 4-5 mill. eks. mva. 
 
Rådmannen tilrår derfor at utgiftsrammen økes med kr 5.131.168 fra kr 83.568.832 til 88,7 mill. eks. 
mva. Økt ramme finansieres med bruk av ubrukte lånemidler, se prosjekt 49999. 
 
Ny rapportering for prosjektet foreslås framlagt til første møte i kommunestyret etter ferien. 
 
Stedsutvikling/Lyngenløftet - budsjettrammer 
Kommunestyret har i alt bevilget 23,5 mill. over 5 år. I tillegg har en mottatt tilsagn om eksterne 
tilskudd og spillemidler.  Dette er gått til styrking av budsjettet.  
Nedenfor følger en foreløpig oversikt over utgiftsrammene for de ulike prosjektene hittil. 
 

Oppr. bev. Endret ramme Utgiftsramme Sum regnsk. Avvik kr
15010 LYNGSEIDET SENTRUM - FYSISKE TILTAK 23.500.000,00 -9.680.000,00 13.820.000,00 0,00 13.820.000,00
15022 STEDSUTVIKLING - ELVEPARKEN 4.229.000,00 -2.338.000,00 1.891.000,00 1.943.765,66 -52.765,66
15023 STEDSUTVIKLING - DELPROSJEKT PARKVEIEN 3.681.000,00 0,00 3.681.000,00 3.574.318,98 106.681,02
15024 STEDSUTVIKLING - DELPROSJEKT HAVNEPROMENADEN 128.000,00 0,00 128.000,00 89.598,92 38.401,08
15028 LYNGENLØFTET - UTSTYR TIL ARRANGEMENT 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.274.492,80 225.507,20
15029 LYNGENLØFTET - PROSJEKTLEDELSE 700.000,00 0,00 700.000,00 810.649,47 -110.649,47
15030 KONSEPT EL-SYKKEL 600.000,00 -25.000,00 575.000,00 575.178,48 -178,48
15031 LYNGENLØFTET - NETTPORTAL 100.000,00 0,00 100.000,00 98.900,00 1.100,00
18017 DIGITALT MAGASIN 100.000,00 -15.000,00 85.000,00 85.383,66 -383,66
18018 STEDSSKILT LYNGEN 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00

Prosjekt

 
 
Udisponerte midler utgjør ca. 14,7 mill.  Utenom disse prosjektene er det bevilget ca. 1,1 mill. til 
prosjekt 13017 Sentrumsplan i 2015 av disse midlene. 
 
47017 Solbakken boligfelt 
Tidligere framlagte beregninger viste utbyggingskostnad på 1,7 mill., mens siste beregninger av 
konsulent viste en økning til 5,6 mill. Prosjektet foreslås derfor stoppet etter forprosjektet. Tidligere 
bevilgede midler tilbakeføres slik at kun bruk av konsulent blir gjenstående. 
 
47181 Forprosjekt vannforsyning Lyngseidet-Furuflaten 
Oppdatert kostnadsoverslag for bruk av konsulent, grunnvannsundersøkelser og prøveboringer på 
Furuflaten viser et behov for tilleggsbevilgning i underkant av 0,4 mill. Rådmannen tilrår at dette blir 
bevilget med tilsvarende reduksjon av prosjekt 15711 Vannledningsnett – oppgradering. 
 
 
16017 Eidebakken svømmehall - renovering 
Tidligere mottatte spillemidler kr 2,025 mill. For 2019 er søkt om ytterligere kr 3,6 mill. Sistnevnte er 
ikke budsjettert og vil styrke finansiering av investeringene i år hvis det blir innvilget. Budsjettering 
foreslås avventet inntil tilsagn foreligger. 
  
49999 Felles finansiering investeringer 
  

  
Oversikten viser ubrukte lånemidler fra tidligere år med 7,6 mill. Eventuelt tilsagn om økte 
spillemidler på 3,6 mill. vedrørende Eidebakken svømmhall og inntil ca. 0,9 mill. vedrørende 
Lyngenhallen vil styrke tilgjengelig finansiering i 2019 ytterligere. 
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Rådmannen tilrår at ledige lånemidler og eventuelt tilsagn om økte spillemidler brukes til å redusere 
årets vedtatte låneopptak i årsbudsjettet vedtatt i desember 2018. Eventuelle endringer i årets 
investeringsbehov kan også skje i løpet av året, og rådmannen foreslår derfor at eventuelle endringer i 
årets låneopptak fremlegges til tertialrapport nr. 2/2019. 
 
Økt utgiftsramme til 14117 ombygging av Lenangen B/U-skole og barnehage foreslås dekket av 
ubrukte lånemidler, samt mindre endringer vedrørende 17008 Riving Stigenveien 2 og 47017 
Solbakken boligfelt 
 
Oppsummering 
Med unntak av de investeringene som er nevnt ovenfor, har en så langt ikke påvist større avvik i 
økonomiske rammer for vedtatte investeringer. Den største utfordringen synes å være å ha kapasitet til 
gjennomføring, slik det har vært over mange år.  
 
Prosjektregnskap  
Prosjektregnskapet har fokus på utgiftene og er årsuavhengig. Dette gjelder både utgiftsramme og 
påløpte utgifter hittil, spesielt innenfor bygg og anlegg.  
Tabellen viser utviklingen pr. 1. tertial for de største investeringene i anleggsmidler. 
 

Prosjekt   Utgifts-ramme Regnskap Avvik kr 
14117 LENANGEN B/U-SKOLE - OMBYGGING  84.469.000  78.501.340    5.967.660  
14121 EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO    5.000.000     2.639.729    2.360.271  
15015 FURUFLATEN INDUSTRIOMRÅDE - SØR  26.285.000  25.869.418       415.582  
15018 KAI SANDNESET, NORD-LENANGEN  18.100.000  17.069.972    1.030.028  
15710 AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING    2.540.000    1.339.212    1.200.788  
15711 VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING  12.470.000    2.391.093  10.078.907  
16002 PARKERING OG OFFENTLIGE TOALETT    1.546.000        504.970    1.041.030  
16008 LYNGENHALLEN - KUNSTGRESS    2.638.000    1.488.539    1.149.461  
16010 VELFERDSTEKNOLOGI    4.000.000    2.510.803    1.489.197  
16011 LYNGENHALLEN - KLATREVEGG    1.558.000    1.546.653        11.347  
16017 EIDEBAKKEN SVØMMEHALL - RENOVERING  19.700.000  18.548.652    1.151.348  
16022 TYTTEBÆRVIKA KULVERT OG KAI  29.435.000    8.004.438  21.430.562  
18015 SOLVOLLVEIEN BYGGEFELT    2.350.000        690.155    1.659.845  
47017 SOLBAKKEN BOLIGFELT (fra 2018)    1.842.000          80.600    1.761.400  
47181 FORPR. VANNFORSYNING LYNGSEIDET-FURUFL.    1.055.000        664.959       390.041 

 
 14117 Lenangen B/U-skole knytter det seg betydelig usikkerhet til. Rådmannen skal derfor 

følge dette opp spesielt. Utgiftsrammen er inklusivt forprosjekt. 
 16022 Tyttebærvika kulvert og kai er gjenstående bevilgning som vil utgå da kai blir bygd i 

egen regi av entreprenør.  
 47017 Solbakken boligfelt (fra 2018 – 3 tomter) foreslås stoppet da utgiftene er beregnet til å 

bli langt over det som tidligere er estimert.  
 47181 Forprosjekt vannforsyning Lyngseidet-Furuflaten har behov for økt utgiftsramme, men 

kan finansieres med overføring fra 15711. 
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6. Sykefravær 
Sykefraværet per 1. tertial er totalt 0,3 prosentpoeng høyere enn for samme periode i fjor, og her er det 
korttidsfraværet som er betydelig høyere. Dette kan nok i hovedsak forklares med en influensasesong 
som  
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1. tertial 2. tertial 3. tertial
 

 
Utviklingen på det totale fraværet ser slik ut: 
 

2015 2016 2017 2018 2019
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Sykefravær 2015-2019

 
Det må derfor fortsatt være fokus på forebygging av fravær i organisasjonen. 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Kommunestyrets budsjettvedtak 109/18 
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INVESTERINGER 1. TERTIAL 2019

Prosjekt Årsbudsj.
Endringe

r
Just.

budsj.
Regnska

p
Endret

prognose
Ny

prognose Kommentar/tiltak
13101 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 1 157 0 1 157 0 0 1 157 Faktura i 2. tertial.

39701 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET -1 157 -1 157 -1 157 Eventuell budsjettendring foretas i tertialrapport nr. 2.
13104 LYNGEN SYKEHJEM - SALG 0 235 235 22 0 235 Påløpte utgifter vedrørende kjøp av juridisk kompetanse.

36701 SALG TOMTER, BYGNINGER, M.M. -400 -400 -400 Salgssum faktureres 3. tertial i hht. avtale.
37701 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) -213 -213 -213 Forventede utlegg som skal refunderes av kjøper.

14101 EIDEBAKKEN KIRKEGÅRD - UTVIDELSE 0 74 74 74 0 74 Avsluttet.
14102 LENANGSØYRA KIRKEGÅRD - UTVIDELSE 0 74 74 74 0 74 Avsluttet.
14111 DIGITALT PLANREGISTER 0 246 246 0 0 246 Har bedt om pris
14117 LENANGEN B/U-SKOLE - OMBYGGING 0 10 177 10 177 4 130 0 10 177 Kommentert særskilt i saken.

37001 REFUSJON FRA STATEN -7 213 -7 213 -7 213
14121 EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO 0 3 531 3 531 991 0 3 531 Har underskrevet avtaler for kr 2.000.000 - tak . Avsluttes i løpet av 2019.
14127 HELIKOPTERLANDINGSPLASS 0 700 700 0 0 700 Ny lokalisering vurderes.  Usikker på oppstart, mest sannsynlig oppstart i løpet av 2019.
14129 OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER 4 000 0 4 000 0 -1 000 3 000 Forventer å bruke 3 mill i år og 1 mill i 2020. Eventuelle budsjettendringer foretas senere i år.
14139 RÅDHUS 16 000 0 16 000 0 0 16 000 Gjennomføres våren 2019
15010 LYNGSEIDET SENTRUM - FYSISKE TILTAK 500 13 231 13 731 0 0 13 731 Starter i 2019, avsluttes i 2020
15014 FURUFLATEN - NY VEI OG NYTT KRYSS GRØNVOLLVEIEN 2 500 0 2 500 0 0 2 500 Oppstart i sommer
15015 FURUFLATEN INDUSTRIOMRÅDE - SØR 0 2 274 2 274 2 159 0 2 274 Ferdig 2019
15018 KAI SANDNESET, NORD-LENANGEN 0 3 352 3 352 2 317 0 3 352 Ferdig sommeren 2019.  Asfaltering gjenstår
15022 STEDSUTVIKLING - ELVEPARKEN 0 0 0 0 0 0

37001 REFUSJON FRA STATEN 0 -300 -300 0 0 -300 Tilsagn 28.06.2018 om spillemidler inntektsføres i 2019.

15028 LYNGENLØFTET - UTSTYR TIL ARRANGEMENT 0 232 232 0 0 232
Forslag til bruk av restmidlene har vært utlyst til lag/foreninger. Det har kommet inn noen forslag som vil bli lagt
fram for politisk behandling. Midlene vil bli disponert i løpet av året

15710 AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING 0 1 295 1 295 94 0 1 295 Brukes til prosjektering Stigen og Lyngsdalsbukta
15711 VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING 0 10 116 10 116 37 0 10 116 Boring etter grunnvann og prøvepumping Koppangen kr 0,2 mill. Kr 0,525 mill. tilbakeføres fra 47017 Solbakken.

16002 PARKERING OG OFFENTLIGE TOALETT 0 1 251 1 251 14 0 1 251
Engasjement som prosjektleder er lyst ut.  Prosjektkostnader til dette på ca. kr 300.000.  Påregnes igangsatt i løpet
av sommeren. Hoveddelen av prosjektet påregnet utført i løpet av 2019, sluttføres i 2020.

16006 OPPGRADERING LYNGEN KIRKE 500 0 500 370 0 500
Delbeløp utbetalt til Lyngen kirkelige fellesråd på bakgrunn av kostnader. Forventes sluttført innenfor budsjett ila
2019.

16008 LYNGENHALLEN - KUNSTGRESS 0 1 250 1 250 0 0 1 250 Kunstgress ferdig.  Lys og varme gjennomføres i sommerferien.
37001 REFUSJON FRA STATEN -1 200 -1 200 -1 200 Forsiktig anslag på spillemidler pga. usikkerhet rundt hva som godkjennes. Søknad på 2,087 mill.

16010 VELFERDSTEKNOLOGI 1 000 846 1 846 306 0 1 846

Prosjektleder frikjøpes 100% ut 31.12.2020. For øvrig er kostnadene ved innkjøp av velferdsteknologi ikke kjent.
Grunnprisen er på kr. 3,3 mill som skal fordeles på 6 kommuner. Samt at vi har noen merkostnader som pr. dags
dato ikke er kjent.

16011 LYNGENHALLEN - KLATREVEGG 0 32 32 30 0 32 Påløpte utgifter i 2019 inndekket. Prosjektet avsluttet.
16017 EIDEBAKKEN SVØMMEHALL - RENOVERING 0 1 100 1 100 41 0 1 100 Reklamasjon pågår.  Planlegges ferdig i løpet av sommerferien
16022 TYTTEBÆRVIKA KULVERT OG KAI 0 120 120 119 0 120 Avsluttet!
17003 ELEV- OG ANSATTE PC 100 132 232 21 0 232 Anskaffelser gjøres hovedsakelig i forkant av skolestart.
17005 EIDEBAKKEN SKOLE - OPPGRADERING I HHT. PÅLEGG 0 266 266 0 0 266 Prosjektet sluttføres i løpet av 2019. Ny befaring.
17008 RIVING STIGENVEIEN 2 (UNGDOMSKLUBBEN) 0 0 0 1 20 20 Mangler kr 15.000 - 20.000 til konsulentbistand til oppfølging av ferdigattest
18002 UTEOMRÅDER BARNEHAGE OG SKOLE 200 300 500 0 0 500 Utstyret har vært på anbud og er bestilt inn. Vil disponeres i løpet av  2019
18007 INDUSTRIUTLEIEBYGG ØRA 0 9 961 9 961 0 0 9 961 Oppstart i 2019. Restbevilgning vedtatt i økonomiplanen for 2020.
18008 LENANGSØYRA HAVN - NY ADKOMST 0 1 150 1 150 0 0 1 150 Forhandlinger om kjøp av grunn pågår.  Påregner oppstart i løpet av høsten 2019.
18009 TYTEBÆRVIKA - REGULERINGSPLAN OG INTERNVEI 0 954 954 0 0 954 Ferdig sommeren 2019
18013 PROSJEKT DEMENTE/GRILLHYTTE 0 100 100 0 0 100 Grillhytta settes opp i sommer, i sansehagen.
18014 NYTT KRYSS FURUFLATEN (reguleringsplan) 0 150 150 65 0 150
18015 SOLVOLLVEIEN BYGGEFELT 0 1 535 1 535 0 0 1 535 I samsvar med det som gjenstår for 2019
18018 STEDSSKILT LYNGEN 0 700 700 0 0 700 Fått klarsignal fra Statens Vegvesen.  Ferdig i løpet av sommeren 2019
19001 SKOLE OG BARNEHAGE - DIGITALE HJELPEMIDLER 250 0 250 29 0 250 Prosjektet startet, fullføres ila høsten.
19002 INNLØSNING FESTEIEINDOMMER OVF 18 000 903 18 903 18 903 0 18 903 Avsluttet.
19003 SOLAVSKJERMING LYNGSTUNET 200 0 200 0 0 200 Solavskjerming bestilt.  Utføres i sommer.
19004 SOLHOV NYBYGGET - CARPORT 250 0 250 0 0 250 Oppstart sommer/ høst.
19005 BRANN OG REDNING - HJELMER 250 0 250 0 0 250 Nord Troms melder at tiltaket gjennomføres i løpet av sommeren, holder budsjett.

19007 NYTT SAK OG ARKIVSYSTEM 1 000 0 1 000 0 0 1 000
Oppstart av prosjektet i mai. Forventes gjennomført hovedsakelig i 2019, men anskaffelsesprosessen vil vise om
prosjektet må forlenges noe til 2020 da leverandørene har mange slike konkurranser pga. kommunereformen.
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19008 ORGEL LYNGEN KIRKE 2 000 0 2 000 0 0 2 000
Kommunestyrets bevilgning er 2,0 mill. i 2019 og 2,5 mill. i 2020. Årets bevilgning blir derfor neppe å bruke i år.
Avklares med Kirkelig fellesråd.

19009 GARASJE AKTIV LYNGEN 350 0 350 0 0 350 Planlegges i samarbeid med flytting av teknisk til Rema i løpet av sommer/ høst 2019.  Budsjett ok.
19010 IT-PLATTFORM EIDEBAKKEN OG LYNGENHALLEN 380 0 380 0 0 380 Forventet oppstart høsten 2019.
19011 TRÅDLØS SENTRUMSLØSNING 150 0 150 0 0 150
19012 LYNGENHALLEN - ETABLERING AV VINDFANG 0 300 300 0 0 300 Prosjektering pågår.  Oppstart i sommer.

37701 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) -25 -25 -25 Tilsagn på kr 22.500 fra Sparebank1 Nord-Norges samfunnsløft. Mindre budsjettendring foretas.
39401 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -250 -250 -250 K-sak 18/19. Liten endring pga. endring i tilskudd.

19013 LENANGEN OMSORGSSENTER - UTBEDRINGSTILTAK 2019 0 585 585 0 0 585 Igangsatt.  Fullføres innenfor ramma i løpet av sommeren
39401 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -585 -585 -585 K-sak 16/19.

19014 DETALJREGULERINGSPLAN FV. 311 0 500 500 0 0 500 Planlegges utført i løpet av 2019
39401 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -500 -500 -500 K-sak 21/19.

47017 SOLBAKKEN BOLIGFELT 0 1 815 1 815 54 -1 700 115 Prosjektet foreslås strøket pga. for store utgifter. Utgifter til prosjekter blir stående.
36701 SALG TOMTER, BYGNINGER, M.M. -1 200 -1 200 1 200 0 Tomtesalg utgår.

47022 INNEREIDET BOLIGFELT 0 116 116 0 0 116
Er i forhandlinger med grunneier.  Økonomiske ramme er for lav.
Ny sak om finansiering fremmes når kostnadene er klare.

47181 FORPSROSJEKT VANNFORSYNING LYNGSEIDET-FURUFLATEN 0 726 726 336 374 1 100 Grunnboring vann og prøvepumping Furuflaten kr. 593000 + vurderinger konsulent kr 50000
49901 HUSBANKLÅN INNLÅN Eventuelle budsjettjusteringer tas senere i år.

35101 AVDRAG PÅ LÅN 2 650 - 2 650 881 2 650
35201 UTLÅN 10 000 - 10 000 850 10 000
39101 BRUK AV LÅNEMIDLER -10 000 - -10 000 -850 -10 000
39201 MOTTATTE AVDRAG STARTLÅN HUSBANKEN -2 650 - -2 650 -1 247 -2 650

49999 FELLES FINANSIERING INVESTERINGER
39101 BRUK AV LÅNEMIDLER -45 645 -58 443 -104 088 0 -104 088 Kommentert særskilt i saksframlegget.
39481 BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND -1 985 - -1 985 0 -1 985

Prosjekt Årsbudsj.
Endringe

r
Just.

budsj.
Regnska

p
Endret

prognose
Ny

prognose Kommentar/tiltak
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Finansrapport 2019-1 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven § 52 nr. 2. 
FOR 2009-06-09 nr 635: Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning 
 
 

 

 

Rådmannens innstilling 
Ihht kommunens finansreglement, skal det rapporteres om status på kommunens 
finansforvaltning av aktiva, passiva og risikoanalyse. 
 

1. Rapporten tas til orientering. 
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Saksopplysninger 
Aktiva – ledig likviditet 
Lyngen kommune har ingen plassering av ledig likviditet (aktiva). 
Alle kortsiktige likvide midler er plassert som bankinnskudd i norske kroner. 
 
Disponibel saldo i NOK per 3. mai: 

Navn Kontonummer Bokført saldo Disponibel saldo 
E. Johanesen minnefond 4740 13 48146              135 334,69                     135 334,69 
Eksped 4740 13 47549              157 112,65                     157 112,65 
Lyngen Kommune - Nav Sosial 4750 34 64175                70 096,78                       70 096,78 
Lyngen Kommune - legekontoret 4750 34 93353              147 342,62                     147 342,62 
Lyngen Kommune - solhov bosent 4740 12 76129              479 239,10                     479 239,10 
driftskonto 4785 07 00059      112 727 331,73             112 727 331,73 
komfakt 4740 13 48065              381 385,21                     381 385,21 
s.johansens fond lenagen oms 4740 13 48154              236 481,00                     236 481,00 
skattetrekk 4740 13 48081           7 618 938,00                  7 618 938,00 
utlån 4740 13 48073                57 763,30                       57 763,30 

       122 011 025,08             122 011 025,08 
 
 
Saldo på driftskonto gjenspeiler ubrukte lånemidler. Her gjenstår det per 1. tertial ca. 35,88 mill. 
kroner til årets investeringer. 
 
Lyngen kommune har en kassakreditt på 5 mill. kroner, denne er ikke inkl. i saldo på 
driftskonto. Denne åpnes ved behov.  
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Passiva – rentebærende gjeld 
Lyngen kommune har ved utgangen av 1. tertial følgende rentebærende gjeld hos Kommunalbanken Norge (KBN) og KLP: 

Lånenummer/formål Opprinnelig 
lånebeløp 

Restgjeld etter 
termin 

Rente Rentetype Margin Marginbindin
g utløpsdato 

Rentetype Fastrente 
utløpsdato 

Avdrags-
type 

Sluttdato 

Total 
625 439 

640,00 
578 568 

861,00 1,9382%               
3 mnd Nibor 43 242 000,00 49 750 750,00 1,8172%               
KBN-20140719 - Investeringer 2014 8 360 000,00 5 016 000,00 1,9400% NIBOR3M 0,6000%  Flytende  Serie 16.12.2024 
KBN-20140720 - Kavringen barnehage 5 600 000,00 16 424 960,00 1,9400% NIBOR3M 0,6000%  Flytende  Serie 15.12.2054 
KBN-20150565 - Kunstgress Lyngstuva 3 213 000,00 2 972 040,00 1,6701% NIBOR3M 0,4000% 21.11.2022 Flytende 21.11.2022 Serie 22.11.2055 
KBN-20180471 - Kommunale formål (flytende rente) 19 569 000,00 19 569 000,00 1,6600% NIBOR3M 0,4000% 05.11.2021 Flytende 05.11.2021 Serie 05.11.2053 
KLP VA-formål 2016 (8317.54.72641 ) 6 500 000,00 5 768 750,00 1,9700% NIBOR3M 0,7000%  Flytende  Serie 01.12.2036 
3 mnd Nibor Bullet 83 895 300,00 65 269 931,00 1,8600%               

KBN-20150062 Eidebakken skole 83 895 300,00 65 269 931,00 1,8600% NIBOR3M 0,6000%  Flytende  
Ingen 
avdrag 10.05.2033 

Fastrente 
191 100 

000,00 
186 465 

600,00 1,8340%               
KBN-20160207 - Rådhus m/tilleggsareal 14 500 000,00 13 630 000,00 2,1200%    Fastrente 26.04.2021 Serie 26.04.2066 
KBN-20170618 - Lenangen skole 70 176 000,00 68 421 600,00 1,5800%    Fastrente 01.12.2020 Serie 03.12.2057 
KBN-20180468 - Kommunale formål 2018 (fastrente) 50 429 000,00 50 429 000,00 2,0900%    Fastrente 05.11.2021 Serie 05.11.2053 
KBN-20180469 11 500 000,00 11 500 000,00 2,2700%    Fastrente 06.11.2023 Serie 06.11.2051 
KBN-20180470 4 295 000,00 4 295 000,00 1,9900%    Fastrente 05.11.2021 Serie 06.11.2051 
KLP 8317.54.72714 - Lenangen skole 2016 10 000 000,00 9 500 000,00 1,7000%    Fastrente  Serie 01.12.2056 
KLP 8317.54.72722 - Sandneset kai 17 364 000,00 16 495 800,00 1,7000%    Fastrente  Serie 01.12.2056 
KLP 8317.54.72773 Øra  12 836 000,00 12 194 200,00 1,7000%    Fastrente  Serie 01.12.2056 

P.t. rente 
307 202 

340,00 
256 471 

780,00 2,0685%               
KBN-20030646 - Lyngstunet 70 000 000,00 36 241 570,00 2,0826% Ordinær p.t. 0,0000%  Flytende  Serie 21.02.2035 
KBN-20030647 - Lyngstunet 53 000 000,00 40 875 830,00 2,0927% Ordinær p.t. 0,0000%  Flytende  Serie 01.09.2048 
KBN-20090217 - Solhov bo og aktivitetssenter 10 000 000,00 45 697 620,00 2,1183% Ordinær p.t. 0,0000%  Flytende  Serie 24.03.2051 

KBN-20150061 - Refinansiering diverse 
123 299 

340,00 
107 718 

740,00 2,0670% Ordinær p.t. 0,0000%  Flytende  Serie 12.02.2052 
KBN-20150566 - Investeringer 2015 28 820 000,00 25 938 020,00 1,9290% Ordinær p.t. 0,0000%  Flytende  Serie 20.11.2045 
KLP 8317.54.72633 Kommunale formål 2016 22 083 000,00 20 610 800,00 1,8000% Ordinær p.t. 0,0000%  Flytende  Serie 01.12.2046 

 
Gjeldende rentebetingelser for kommunens dyreste lån er nå over 2,2 % - 2,2700% på lån nr. KBN-20180469.  

122



 

123



 
Referanseindeks NIBOR 3mnd. var per 30. april gått opp til 1,40 %. Prognosene er at den 
fortsatt vil stige. 
 

 
 
 
Lånegjelda er fordelt slik: 

 
Fordeling av rentebærende gjelder er følgende: 
 
Fastrente 186 465 600 33 % 
NIBOR3M 115 020 681 21 % 
Ordinær p.t. 256 471 780 46 % 
Sum lånegjeld 1. tertial 557 958 061  

 
Siden 1. tertial 2018 har lånegjelda økt med 49,4 mill. kroner, og andelen fastrente økt med 8 
prosentpoeng. Ordinær p.t. er redusert med 11 prosentpoeng. 
 
Vedtatte låneopptak til investeringer for 2019 
Det er ikke tatt opp lån til investeringsprosjekt som skal lånefinansieres i 2019. Så langt har 
kommunen hatt tilstrekkelig likviditet til å dekke investeringskostnader pga. ubrukte lånemidler, 
men det vurderes fortløpende når vedtatte låneopptak gjennomføres. 
 
Ved nye låneopptak ber rådmannen alltid om tilbud på både fast og flytende rente, slik at man 
gjør en vurdering i hvert tilfelle for å holde rentekostnadene lavest mulig. 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Finansreglement – kommunestyresak 45/10. 
Kommunestyresak 109/18 – Økonomiplan 2019-2022/årsbudsjett 2019 
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Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Finansreglementet anbefaler en løpende vurdering av fordeling mellom fast og flytende 
rentebetingelser (p.t. og Nibor). Slik renteutviklinga har vært de siste par årene blir det ekstra 
viktig å følge opp dette da prognosene fortsatt tyder på en økning. Men inntil videre er det 
mekanismer som tilsier at økningen vil være relativt moderat.  
 
Med en stadig økende rentebærende gjeld for Lyngen kommune, anbefaler rådmannen at 
handlingsreglene på låneopptak følges.  
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/238 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 21.05.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
11/19 Lyngen næringsutvalg 28.05.2019 
36/19 Lyngen formannskap 13.06.2019 
 Lyngen kommunestyre 13.06.2019 

 

Kommunale næringsfond 2019 

Henvisning til lovverk: 
Utgangspunktet for vurderinger av saker tilknyttet kommunalt næringsfond er gjeldende lovverk 
og kommunens retningslinjer slik disse er definert i «Vedtekter for kommunalt næringsfond», 
sist revidert 25.3.2015.  
 
 
 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 28.05.2019  
 

Behandling: 
VEDTAK: 
Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling. Enst 

Vedtak: 
Med referanse til gjeldende lovverk, vedtar Næringsutvalget å støtte forslaget om tilføring av 
midler til næringsfondet, stort kr. 1.000.000. Beløpet belastes kommunens disposisjonsfond. 
 
 

 
 

 

Rådmannens innstilling 
Med referanse til gjeldende lovverk, vedtar Næringsutvalget å støtte forslaget om tilføring av 
midler til næringsfondet, stort kr. 1.000.000. Beløpet belastes kommunens disposisjonsfond. 
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Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       
       
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Det har gjennom 2018 og inn i  2019 kommet inn flere saker til næringsfondet enn forventet. 
Dette skyldes både høyt aktivitetsnivå og optimisme og søkerne har tro på at gode saker kan nå 
gjennom vurderinger om finansiell støtte i administrasjon og politiske utvalg. De aller fleste 
saker støttes med vesentlig mindre beløp enn omsøkte beløp og slik sett er det en nøkternhet i 
tildelinger. Likevel opplever vi gode tilbakemeldinger i forholdet til å bli «sett» og støttet av 
administrasjon og politiske organisasjoner. 
 
Per dato er det ca. 300.000 tilgjengelig i næringsfondet som ikke er disponert. Samtidig gjenstår 
to søknadsrunder og vi vurderer at det vil være nødvendig med tilskudd til fondet for å kunne 
følge opp berettigede søknader.  
 
 
Samlet konklusjon 
Med utgangspunktet i gjeldende lovverk og kommunens retningslinjer, anbefales det at 
næringsfondet støttes med 1.000.000. Beløpet belastes kommunens disposisjonsfond. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1608 -25 

Arkiv: U64 

Saksbehandler:  Terje Størseth 

 Dato:                 03.06.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
37/19 Lyngen formannskap 13.06.2019 
 Lyngen kommunestyre  

 

Innføring av parkeringsavgift i forbindelse med etablering av 
parkeringsplasser og toaletter for skiturisme 

Henvisning til lovverk: 
 

 Vegloven med forskrifter om trafikkregler og skilting. 
 Friluftslivsloven med rundskriv T-2007-3 

 
 
Vedlegg 
1 Særutskrift Innføring av parkeringsavgift i forbindelse med etablering parkeringsplasser og 

toaletter for skiturisme 

 

Rådmannens innstilling 
Vedtak fra 14.06.2016 gjøres om, slik at punkt 4 strykes. 
 
Følgende priser er grunnlag for behandling av søknader om avgift for parkering: 

1. Døgnparkering – 150 kr. 
2. Årskort (fem ganger døgnkort) – 750 kr. 
3. Tilleggsavgift ved unnlatelse av betaling – 500 kr. 

 
Lyngen kommunestyre delegerer myndigheten til rådmannen for hver enkel søknad under 
ovenfornevnte forutsetninger. 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Det vises til vedlagt særutskrift der prinsippet med innføring av parkeringsavgift ble behandlet. 
 
Lyngen kommune har kommet i kontakt med en leverandør som kan levere betalingsløsning 
basert på en app. Parkeringsappen støttes av de store språkene. Leverandøren sørger også for 
skilting i forhold til betalingsløsningen på parkeringslokalitetene. 
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Omfanget av mulige inntekter med bruk av slik løsning er ikke kjent, men man ønsker å prøve 
ordningen for å få inn inntekter til framtidig drift av parkeringslokalitetene. 
 
Ved behandling i kommunestyret i 2016 ble rådmannens innstilling til vedtak utvidet med et 
fjerde punkt; Lyngens befolkning skal ikke bli belasta med parkeringsavgift. Dette tillegget 
medfører etter det man kan se, ekstra krav til ressurser og mindre driftsinntekter. 
 
Løsningen som er aktuell har i tillegg til døgnbetaling, mulighet for kjøp av årskort. Man ser for 
seg følgende løsning: 
 

1. Døgnparkering – 150 kr. 
2. Årskort (fem ganger døgnkort) – 750 kr. 
3. Tilleggsavgift ved unnlatelse av betaling – 500 kr. 

 
I henhold til Friluftslovens § 24, ledd 2, skal saker etter § 14 i samme lov behandles som 
enkeltvedtak. Dette betyr at søknad om å innføre avgift for hver enkelt lokalitet skal behandles 
for seg. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1608 -14

Arkiv: U64

Saksbehandler:  Terje Størseth

 Dato:                 10.06.2016

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
118/16 Lyngen formannskap 14.06.2016
71/16 Lyngen kommunestyre 14.06.2016
87/16 Lyngen kommunestyre 15.06.2016

Innføring av parkeringsavgift i forbindelse med etablering parkeringsplasser 
og toaletter for skiturisme

Henvisning til lovverk:

 Vegloven med forskrifter om trafikkregler og skilting.
 Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private 

parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften) Trer i kraft 01.01.2017. 
 Forskrift om offentlig parkeringsgebyr. Trer i kraft 01.01.2017.
 Friluftslivsloven med rundskriv T-2007-3
 Forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr. Oppheves når de 

ovenfor trer i kraft 01.01.2017.

Vedlegg
1 Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private 

parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften)

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 15.06.2016 

Behandling:
Forslag fra Krf v/Eirik Larsen:
Nytt punkt:
Lyngens befolkning skal ikke bli belasta med parkeringsavgift.

Det ble votert over rådmannens innstilling og tilleggsforslaget fra Kfr v/Eirik Larsen.

VEDTAK:
Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak samt forslag fra Eirik Larsen. 
Enst
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Vedtak:
1. Lyngen kommune åpner for at det etter søknad fra eier eller bruker av opparbeidet 

parkeringsplass på utfartssteder, kan kreves rimelig avgift for parkering (jmfr. Veglovens 
§56 og Friluftslovens §14).

2. Forprosjektet «Etablering av parkeringsplasser og toaletter for skiturisme» søker for de 
parkeringslokalitetene som inngår i prosjektet.

3. Det åpnes for at grunneiere, eller brukere med grunneiers tillatelse som ønsker å 
opparbeide og drifte lignede anlegg utenfor prosjektet, har lik mulighet på å søke.

4. Lyngens befolkning skal ikke bli belasta med parkeringsavgift.

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 14.06.2016 

Behandling:

Vedtak:
Utsatt. Behandles 15.06.16.

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 14.06.2016 

Behandling:
VEDTAK:
Lyngen formannskap tar saken til orientering og saken sendes til kommunestyre. Enst

Vedtak:
Lyngen formannskap tar saken til orientering og saken sendes til kommunestyre

Rådmannens innstilling
1. Lyngen kommune åpner for at det etter søknad fra eier eller bruker av opparbeidet 

parkeringsplass på utfartssteder, kan kreves rimelig avgift for parkering (jmfr. Veglovens 
§56 og Friluftslovens §14).

2. Forprosjektet «Etablering av parkeringsplasser og toaletter for skiturisme» søker for de 
parkeringslokalitetene som inngår i prosjektet.

3. Det åpnes for at grunneiere, eller brukere med grunneiers tillatelse som ønsker å 
opparbeide og drifte lignede anlegg utenfor prosjektet, har lik mulighet på å søke.
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Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Lyngen er en populær skituristdestinasjon. Tilreisingen er stadig økende, og en ser derfor behov 
for å i større grad tilrettelegge for aktiviteten. Gjennom tilrettelegging ønsker man å gjøre 
Lyngen til en enda mer attraktiv destinasjon, samt forhindre konflikter i forbindelse med 
aktiviteten.

Tilrettelegginga gjøres med at man på utvalgte lokaliteter etablerer parkeringsplasser og/eller 
toalettløsning. Valg av lokaliteter og tilhørende fasiliteter behandles etter at forprosjektering er 
ferdig.

Foruten etableringskostnadene vil Lyngen kommune ha noe utgifter i forbindelse med brøyting, 
vasking av toaletter og annet vedlikehold. For å kunne dekke inn noe av drifts- og 
vedlikeholdskostnadene ønsker man å se på muligheten for å innføre en form for 
avgiftsparkering.

Løsninger for parkeringsavgift
En kommune kan innføre eller godkjenne parkeringsavgift på 3 ulike måter:

1. Offentlig parkeringsregulering
2. Privat parkeringsregulering
3. Åpne for tillatelse til å ta betalt for tilrettelegging til friluftsliv - Friluftsloven §14

Offentlig parkeringsregulering vises med blå skilting. Denne ordningen brukes ofte for områder 
med stort parkeringspress, og tar sikte på parkeringsregulering gjennom definert maksimaltid 
og/eller avgift. En løsning med parkeringsgebyr kan handheves av kommunen etter søknad til 
Vegdirektoratet. Det skal på forhand være utarbeidet skiltplan som er sendt på høring hos 
politiet.
 
Privat parkeringsregulering vises med svarte skilt. Fram til i dag har slike ordninger gitt tilbyder 
av parkeringstilbudet, frihet til selv og definere bestemmelser, og eventuelle straffegebyrer må 
retts godkjennes. Dog er det utarbeidet standardvilkår av enkelte bransjeorganisasjoner i 
forhandlinger med Forbrukerombudet.

Fra og med 01.01.2017 reguleres all avgiftsparkering av ny forskrift «Forskrift om 
vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer 
(parkeringsforskriften)». Formålet med den nye forskriften er å sikre forutsigbarhet og en 
forbrukervennlig utøvelse av parkeringsvirksomheten. Det legges vekt på at en fra statlig hold 
ønsker større kontroll med virksomheten, og sterkere regulering av ordningen gjennom skjerpet 
regelverk og kontroll av dette.

En siste løsning er hjemlet i Veglovens §56 og Friluftslovens §14.
 
§ 56.Med samtykke frå kommunen kan det krevjast bompengar for ferdsel på privat veg. 
Kommunen skal òg fastsette storleiken på avgifta og kan sette vilkår om bestemt bruk av 
avgiftsmidlane.

Kommunen kan òg fastsette at det kan krevjast tilleggsavgift av eigaren til køyretøyet ved 
unnlatt betaling av bompengar og fastsette storleiken på tilleggsavgifta.
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§ 14.(Avgift for adgang til friluftsområde) Ferdselsrett etter denne lov er ikke til hinder for at 
eier eller bruker etter løyve av kommunen kan kreve en rimelig avgift for adgangen til 
badestrand, teltplass eller annet opparbeidet friluftsområde, men avgiften må ikke stå i 
misforhold til de tiltak eier eller bruker har gjort på området til fordel for friluftsfolket. Det kan 
settes vilkår for slikt løyve.

Forvaltning i forhold til lovverk og planverk
Nytt regelverk som trer i kraft fra 01.01.2017 har som formål å gjøre all avgiftsparkering mest 
mulig lik, uansett om dette gjelder offentlig eller privat parkeringsregulering. Kapittel 2, 3 og 4 
tar for seg ulike krav til organisering, ansatte og kontroll av ordningen. Videre er det verdt å 
merke seg krav til universelt utformet betalingsløsning i § 32. Kapittel 8 og 9 tar for seg 
kontrollsanksjoner og klagebehandling.

Slik en tolker det nye regelverket skal offentlig parkeringsregulering fortsatt forvaltes etter 
skiltplan og søknad til Vegdirektoratet om handheving av ordningen. Derimot oppfattes 
forvaltninga av privat parkeringsregulering som skjerpet. Ny forskrift setter krav om innsending 
av skiltplan, oversikts- og planregister og med kontrollfunksjon og sanksjonsmuligheter fra 
Statens vegvesen.

Erfaringer fra andre kommuner som har gjort, eller som er i ferd med å innføre 
parkeringsregulering, er at slike prosesser er meget ressurskrevende. Utarbeiding av skiltplan 
krever spesialkompetanse. Dessuten peker de personer en har snakket med til dette med nytt 
regelverk, og mangel på erfaringer om hvordan dette lovverket vil bli handhevet. Kommuner 
som er i en utredningsfase oppfattes som noe avventende. (Etter tips fra Statens vegvesen har en 
under saksbehandling vært i kontakt med Alta og Rauma kommuner)

Økonomiske konsekvenser
Behovet som er avdekket så langt gjennom forprosjektet tegner mot en løsning med spredte 
mindre parkeringslokaliteter. Slik en tolker regelverket i forhold til parkeringsregulering med 
parkeringsavgift, er dette tilpasset sentrumsnære områder med begrenset parkeringskapasitet, 
eller lokaliteter med såpass pågang at en kan se for seg en forretningsmessig gevinst av å tilby 
parkering.

En løsning med parkeringsavgift hjemlet i den nye parkeringsforskriften vil kreve stort 
forarbeid, og videre store investeringer for hver enkelt planlagt lokalitet. Alta kommune har 
offentlig parkeringsregulering med parkeringsavgift. Der regner de med investeringskostnader 
på rundt 100.000 kroner for hver av parkeringsautomatene. Videre har de årlige utgifter på rundt 
90.000 kroner for drift av egen telefonbetalingsløsning.

Rauma kommune har også offentlig parkeringsregulering gjennom maksimal parkeringstid på 
Åndalsnes. Der har de vegret seg for å innføre parkeringsavgift nettopp på grunn av nytt 
regelverk og uklarhet om kravet til investeringer.

Når det gjelder en løsning hjemlet i Veglovens §56 og Friluftslovens §14, vil dette være mye 
enklere løsning å komme i gang med. Løsningen krever en kommunal tillatelse. Denne 
løsningen finnes en rekke plasser lenger sør i landet, der en kan benytte private veger og 
parkeringsplasser mot betaling av avgift.

Denne siste løsningen setter ingen krav om hvordan parkeringsavgiften skal kreves inn. Under 
arbeid med saken har en undersøkt muligheten for å få til en provisjonsbasert avtale med 
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allerede eksisterende betalingsløsning via smarttelefon eller tekstmelding. Her finnes det flere 
tilbydere, og det skulle derfor være greit å få ordnet en slik avtale.

Vurdering av alternativer og konsekvenser
Formålet med å innføre avgift på parkering i forbindelse med skiturisme er å dekke inn 
merkostnader kommunen får i forhold til drift og vedlikehold for de nye parkeringsplassene. 
Ordinær parkeringsregulering gjennom ny parkeringsforskrift vil medføre ekstrakostnader som 
ikke i hele tatt står i stil til de inntekter en ser for seg for en slik ordning i Lyngen.

Om en i hele tatt skal gå for en avgiftsparkeringsløsning bør en gjøre dette gjennom muligheten 
som gis i Veglovens §56 og Friluftslovens §14. Ordningen er godt tilpasset tenkt formål og de 
avgiftssatsene en ser for seg turistene vil betale. Dessuten krever ordningen lite eller ingen 
ekstra investeringer.

Utfordringa med denne ordninga er at den er lite utbredt i regionen, og en kan derfor se for seg 
at det vil bli en del oppmerksomhet rundt innføring av slik avgiftsparkering. Om det finnes 
politisk vilje kan forprosjektet for «Etablering av parkeringsplasser og toaletter for skiturisme» 
søke om innføring av avgift for å dekke inn utgifter i forbindelse med opparbeiding, drift og 
vedlikehold for de anlegg som inngår i prosjektet.

Dette innebærer også at grunneiere som ønsker å drifte lignende anlegg utenfor prosjektet, har 
anledning til å levere tilsvarende søknad. Om dette er vegen å gå, så er det viktig at det sendes ut 
politisk signal om dette, slik at grunneierne på viktige utfartspunkter har et reelt valg om de 
ønsker å drifte parkeringsanlegg selv, eller inngå i prosjektet.

134



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/330 -1 

Arkiv: 667 

Saksbehandler:  Berit Jegervatn 

 Dato:                 21.05.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
38/19 Lyngen formannskap 13.06.2019 
 Lyngen kommunestyre  

 

Regler for bruk av spylevogn og steamkjele 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Bør komme med i gebyrregulativet for Lyngen kommune i høstens budsjett behandling. 

Rådmannens innstilling 
 
Regler og priser for bruk av spylevogn og steamkjele vedtas. 
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       
       
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Lyngen kommune eier spylevogn og steamkjele. Av og til er teknisk drift ute og hjelper private 
med å tine stikkrenner, åpne tette kloakker eller tine frosne vannledninger. Noen ganger ber 
også private firma om å få låne spylevogn eller steamkjele. 
For noen år siden tok Lyngen kommune betalt for både arbeid hos private og utleie av utstyr. 
For å få mere lik behandling av innbyggerne ønsker teknisk drift å igjen innføre slik betaling. 
Slik det er pr i dag kan noen ringe til Lyngen kommune og få gratis hjelp av teknisk drift, mens 
andre ringer til private firma og må betale for å få jobben gjort. 
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Følgende regler ønskes vedtatt: 
 
 

REGLER OG PRISER FOR BRUK AV SPYLEVOGN OG 

STEAMKJELE. 

1. PRISER. 
Kr. 200,- pr. time for spylevogn/steamkjele  
Kr. 300,- pr. time for mannskap (pr. person) 
Kr. 5,26,- pr. utkjørt km. 
Alle priser er eksl. mva. 

 ved bruk etter arbeidstid kommer overtidstilleggene i tillegg. 

2. REKVISISJON 
 det skal brukes rekvisisjon i alle sammenhenger (privat/kommunalt) 
 rekvisisjonen skal underskrives før oppstart av arbeidet. 
 resultatet av arbeidsopperasjonen er ikke kommunens ansvar. 

3. UTLEIE  
 spylevognen leies ikke ut uten at det er 1 person fra etaten med. 

4. VEDLIKEHOLD 
 etter at utstyret har vært i bruk skal vogn og utstyr rengjøres. 
 drivstofftanken etterfylles. 
 vinterlagring må enn ta spesielt hensyn til. 
 kjørebok skal føres og underskrives av den som bruker utstyret. 
 kontroll av at tilbehøret er på plass etter bruk 

 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Teknisk drift får inn noen kroner til å vedlikeholde utstyret, samt at om vi selv er med når 
jobben utføres, kan vi påse at utstyret brukes riktig. 
Timepris pr. person dekker de faktiske lønnsutgiftene. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/447 -62 

Arkiv: L12 

Saksbehandler:  Daniel Høgtun 

 Dato:                 05.06.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
39/19 Lyngen formannskap 13.06.2019 

 

Reguleringsplan Lyngseidet - høring og offentlig ettersyn 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 
 
 
Vedlegg 
1 190524_Planbeskrivelse Lyngseidet 
2 190529 Reguleringsbestemmelser 
3 A10-1 Illustrasjonsplan _ 280219 
4 Formingsveilder_23112018 
5 Sentrum indre ILL. 27.05.19 

 

 

 
Rådmannens innstilling  
Reguleringsplan Lyngseidet sendes ut på høring og offentlig ettersyn jf. §5-2 i plan- og 
bygningsloven 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Områdeplan for Lyngseidet hadde oppstartsmøte 16.02.16, og er nå klar for høring og offentlig 
ettersyn. Hovedformålet med planen er å i større grad legge til rette for boliger, næring, 
offentlige formål, friområder m.fl., enn i eksisterende plan. For utdypende planbeskrivelse, se 
eget vedlegg «190524_Planbeskrivelse Lyngseidet». 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Den nye reguleringsplanen vil delvis overlappe og erstatte eksisterende plan. Vedlegg inkluderer 
kartskisse av hele planen, kartskisse av havneområdet, samt formingsveileder. 
 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

137



Se vedlegg «Planbeskrivelse» (side 31) 
 
Miljøkonsekvenser 
Se vedlegg «Planbeskrivelse» 
 
Folkehelse/friluftsliv 
Se vedlegg «Planbeskrivelse» 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Foreslåtte bestemmelser til plan vil utløse noen videre konsekvenser. Dette gjelder blant annet 
finansiering av havnepromenade, parkering, fortau etc., og krav til videre detaljregulering i de 
områdene der det er aktuelt. Administrasjonen ønsker å avvente sin vurdering av bestemmelsene 
til etter høringsrunden, da det kreves dialog, både internt og eksternt, for å finne tilfredsstillende 
løsninger. For mer informasjon om planbestemmelser, se eget vedlegg «190529 
Reguleringsbestemmelser». 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/934 -17 

Arkiv: 83/13 

Saksbehandler:  Daniel Høgtun 

 Dato:                 29.05.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
40/19 Lyngen formannskap 13.06.2019 

 

Solhov politisk behandling etter høring 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og byggningsloven 
 
Vedlegg 
1 Særutskrift Solhov dispensasjon fra plankrav 
2 Høring og offentlig ettersyn - Solhov - Dispensasjon fra bestemmelser i arealplan 
3 Uttalelse til søknad om dispensasjon fra bestemmelse i kommuneplanens arealdel om krav 

til reguleringsplan for eiendommen Solhov - gnr. 83 bnr. 13 i Lyngen kommune 
4 83/13 - NVEs uttalelse- Offentlig ettersyn - Søknad om dispensasjon for bruksendring av 

Solhovlia 8 
5 Uttalelse - dispensasjon fra bestemmelse i arealplan 

 

 

 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet vedtar dispensasjon fra plankrav for Solhov, under følgende forutsetninger: 

1. Eksisterende avkjørsel til eiendommen i sør må oppgraderes i henhold til Statens 
Vegvesens vegnormaler, slik at den tilfredsstiller kravene til sikt og utforming. 
Avkjørselen skal kontrolleres og godkjennes av Statens Vegvesen. 

2. Gående og syklende må sikres allmenn ferdsel gjennom området på internvegen som går 
på nedsiden av hovedbygget på eiendommen. 

3. Parkeringsplass til kunder og ansatte må etableres utenfor fylkeskommunal grunn, og 
ikke nærmere enn 10 m fra vegkanten på Fylkesveg 868. 

4. Alle nye- og oppdaterte endringer av vegobjekter langs riks- og fylkesveger, som 
avkjørsler, kryss, grøfter, stikkrender, rekkverk, skilt mm., skal oppdateres i nasjonal 
vegdatabank (NVDB). Når eksisterende avkjørsel i sør er oppgradert, skal endringene 
innmåles og data for blant annet linjegeometri oversendes til Statens Vegvesen. Dersom 
andre vegobjekter berøres eller endres, så skal også disse innmåles og oversendes. 

5. Alle tiltak som endrer fasade, hovedinngangen eller fellesareal i hovedbygget, må først 
godkjennes av Lyngen kommune, i samråd med Fylkeskommunen. Dispensasjon fra 
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plankrav gjelder i utgangspunktet bare hovedbygget, i tråd med formannskapets vedtak 
om å sende saken på høring (vedlegg 1). 

 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Dispensasjon fra krav om reguleringsplan for Solhov, ble sendt ut på høring og offentlig ettersyn 
19.02.19, etter vedtak fra formannskapet (vedlegg 1). Høringsbrevet ble sendt ut til 6 instanser, 
hvor Lyngen kommune mottok 4 svar skriftlig, samt én tilbakemelding på telefon 
(Fylkesmannen). 
 
Som beskrevet i tidligere saksfremlegg, så er en del interesser som allerede er gjort rede for, 
som ellers ville blitt ivaretatt i en reguleringsplan. Verken Sametinget, NVE eller Fylkesmannen 
hadde merknader til dispensasjonen. Det er likevel en del viktige hensyn som ikke ivaretas 
tilstrekkelig ved en dispensasjon på et slikt anlegg. I dette tilfellet gjelder det i første rekke 
kulturminnevern og trafikk, som Fylkeskommunen (vedlegg 2) og Statens Vegvesen (vedlegg 3) 
påpeker i sine innspill. Statens Vegvesen stiller 4 vilkår som må tas inn i vedtaket om 
bruksendring, mens Fylkeskommunen fraråder dispensasjon, av hensyn til trafikk og kulturvern. 
 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Det søkes dispensasjon fra krav om reguleringsplan i kommuneplanens arealdel. 
Hotellvirksomhet er forenelig med sentrumsformål i kommuneplanens arealdel. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Permanent overnatting på Solhov vil være et godt bidrag til kommunens reiselivssatsing, noe 
som også ble påpekt av Fylkeskommunen. 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Risiko- og sikkerhet er godt utredet i området. NVE gir ingen merknader foruten om henvisning 
til eksisterende rapporter. Sikkerhet for selve bygget må utredes i byggesak. 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Alternativer til dispensasjon er utredet i tidligere saksbehandling (vedlegg 1). Administrasjonen 
deler Fylkeskommunens skepsis når det kommer til mangel av kulturvern for Solhov, men 
mener likevel at fordelene med dispensjon utveier bakdelene, under visse forutsetninger.  
 
Administrasjonen foreslår en forutsetning for dispensasjon (punkt 5), som i første omgang vil 
sikre de mest verneverdige delene av hovedbygget. Videre vil kommunen vurdere hensynsone c) 
vern av kulturmiljø for denne eiendommen i neste rullering av kommuneplanens arealdel. I dette 
arbeidet vil vi også kunne vurdere de andre byggene på eiendommen, og ønsker tidlig dialog 
med Fylkeskommunen velkommen.  
 
I denne sammenheng kan det også nevnes at administrasjonen oppfatter tiltakshaver som opptatt 
av å bevare dette historiske bygget.
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/934 -3 

Arkiv: 83/13 

Saksbehandler:  Daniel Høgtun 

 Dato:                 07.12.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
137/18 Lyngen formannskap 18.12.2018 

 

Solhov dispensasjon fra plankrav 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 

 

Vedlegg 

1 83/13 - Uttalelse til søknad om dispensasjon fra plankrav og søknad om bruksendring for 
eiendommen - Solhov 

2 Søknad om dispensasjon 

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 18.12.2018  
 

Behandling: 
VEDTAK: 
Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 
 

Vedtak: 

 Formannskapet vedtar å sende Solhovs dispensasjon fra arealplanen ut på høring. 
 Dispensasjonen gjelder hovedbygget på Solhov. Ved andre tiltak, må krav om 

reguleringsplan vurderes på nytt. 
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Rådmannens innstilling 

 Formannskapet vedtar å sende Solhovs dispensasjon fra arealplanen ut på høring. 
 Dispensasjonen gjelder hovedbygget på Solhov. Ved andre tiltak, må krav om 

reguleringsplan vurderes på nytt. 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Solvhov ligger innenfor det som i dag er sentrumsformål i kommuneplanens arealdel, mens 
selve bygget er regulert som skolebygning. Tiltakshaver ønsker å drive hotellvirksomhet, som i 
utgangspunktet vil være et tiltak som utløser krav om reguleringsplan. Det er likevel noen 
formildende omstendigheter, som gjør at administrasjonen vurderer dispensasjon som en 
tilfredsstillende løsning i dette tilfellet. Disse omstendighetene vil herunder bli beskrevet 
nærmere. 
 
Hensyn som skal dekkes av reguleringsplan 
En del hensyn som skal dekkes av en reguleringsplan, som naturfarer, vet vi allerede en del om i 
dette området. Ikke minst er den geotekniske tilstanden i området godt kartlagt i tiden etter 
kvikkleireskredet i 2008. Vi har også nokså fersk data på fjellskred og oppskyllingshøyde, som 
tilsier at bygget står på trygg grunn. 
 
Tiltakshaver har også vært i dialog med Statens Vegvesen om adkomsten til Solhov, om det 
skulle brukes som hotell, og har formet en viss formening om hva som må gjøres med 
adkomsten. Vegvesenet ønsker å avvente sin endelige vurdering, til de eventuelt mottar en 
dispensasjonssøknad (vedlegg 1). 
 
Nabosituasjon og likhetsprinsipp 
Det er i første rekke Lyngen kommune som kan ansees som naboer til Solhov, da vi har bygget 
sosialboliger på området. Når Lyngen kommune selv har bygget innenfor samme 
sentrumsformål, uten å regulere selv, så bør det følge med en viss forståelse om at andre ønsker 
å gjøre det samme. 
 
Historisk kontekst og nytteverdi 
Solvhov ble oppført lå langt tilbake som 1924, og er Nord-Norges største trebygning. Bygget ble 
lenge brukt som skole, og har ved flere anledninger blitt brukt til bryllup, konfirmasjon eller 
andre arrangementer, som gjør at mange i Lyngen har et forhold til bygget. Lyngen kommune 
har mye å by på av vakkert landskap, men Solhov skiller seg ut som en av de få menneskelagde 
landemerkene vi har i kommunen. 
 
Det er lite sannsynlig at Solhov noen gang vil bli brukt som folkehøyskole igjen, og 
utfordringen ligger nå i å finne en ny ordinær bruk av bygget, som i det minste kan dekke 
kostnadene av vedlikehold, som for et slikt bygg er betydelige. 
 
Dagens situasjon 
Solhov driftes i realiteten som et hotell i dag, men på en særdeles vanskelig måte, både for 
tiltakshaver, og for kommunen. Loven gir rom for midlertidig overnatting mot 
dispensasjonssøknad i bygg som er egnet for det, og sett av visse vilkår blir fylt. Slikt lovverk 
blir eksempelvis brukt for overnatting i gymsaler under fotballturneringer, men er uegnet for å 
drifte hotell. Konsekvensen er en overflod av dispensasjonssøknader om servering og 
overnatting, samt vurdering av brannsikkerheten for hvert enkelt tilfelle. 
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Forhold til overordnet plan og tidligere dialog 
Å tillate hotellvirksomhet uten reguleringsplan er sjeldent tilrådelig, og det er en grunn til at 
kravet ligger i arealplanen i utgangspunktet. Det har tidligere vært kontakt mellom Lyngen 
kommune og tiltakshaver om dette, og det ble på det tidspunktet bestemt at kravet om 
reguleringsplan skulle gjelde. Tiltakshaver knyttet da til seg opp til flere konsulenter, men det 
hele rant til slutt ut i sanden. 
 
Hovedkriteriet en dispensasjonssøknad vurderes etter er om det er klart større fordeler enn 
bakdeler. I dette tilfellet vurderes det som fordelaktig med en dispensasjon. Det er likevel viktig 
å påpeke at det ville blitt vurdert annerledes dersom ikke mange av de hensyn som ivaretas av en 
reguleringsplan ikke allerede var dekket, og at det her ikke er snakk om nye byggverk, men 
benyttelse av et særegent bygg. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Å få hotelldrift på Solhov over i lovlige former vil forhåpentligvis også gi rom for flere 
besøkende enn det per i dag er lov til på dispensasjonssøknader (brannforskrifter begrenser 
besøkende til opptil 10 personer om gangen). Det vil kunne se for seg positive økonomiske 
konsekvenser, både fra selve tiltaket, og ringvirkninger for næringen for øvrig. 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser er i plansammenheng oftest forbundet med 
naturfarer. Vi har som nevnt god oversikt over disse, men det bør poengteres at det må gjøres 
andre vurderinger i byggesaksdelen, hvor for eksempel brannfare må vurderes, og at det derfor 
kan komme fram en del sikkerhetsmessige bekymringer i neste ledd av prosessen. 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Administrasjonen vurderer det slik at driften av Solhov må inn i lovlige former, hvor 
dispensasjon fra plankravet bare er det første steget. Å få bygget godkjent som hotell etter 
lovverket, er den virkelige utfordringen, men en utfordring tiltakshaver er villig til å møte. 
 
Å la tiltakshaver drifte som i dag, med enkeltsøknader for nærmest hver gjest og arrangement, er 
ikke en holdbar løsning, verken for tiltakshaver eller for saksbehandlere. Ei heller er det 
fristende å nekte noen å drifte bygget, da det for det første er det ønskelig for kommunen å se 
Solhov brukt til noe, blant annet for ringvirkninger for næringslivet i Lyngen. For det andre, er 
det ikke er ønskelig å overta det for kommunen på grunn av vedlikeholdskostnadene 
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Stabssjef 

 

 

 
 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 

Strandveien 13 77 78 80 00  4700 04 00064 864870732 
Postadresse  

Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 

postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  

www.tromsfylke.no 

 

 

 

 

 

Lyngen kommune  

Strandveien 24 

 

9060  LYNGSEIDET 

 

 

 

 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

19/3072-4 Bjørg Kippersund 140&18 KULVERN 

Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 

23047/19 77 78 81 57 2018/934-6  19.03.2019 

 

 

Høring og offentlig ettersyn - Solhov - Dispensasjon fra bestemmelser i arealplan 

 
Fylkeskommunen skal som regional planmyndighet veilede og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver. 

Fylkeskommunens innsigelseskompetanse i plansaker etter plan- og bygningsloven inkluderer kulturminne-, 

kulturmiljø- og landskapshensyn, friluftsliv, samordnet bolig- areal- og transportplanlegging, kjøpesenter, 

regional plan eller planstrategi, barn og unges interesser, universell utforming, fylkesveger og 

havbruksinteresser/akvakultur. Fylkeskommunen har etter folkehelseloven også et folkehelseansvar innenfor sine 

sektorer. 

 

Vi viser til deres oversendelse, datert 19.02.2019. Planavdelingen hos stabssjefen gir her en 

samordnet uttalelse fra Troms fylkeskommune på vegne av våre ulike fagetater. 

 

Det ønskes bruksendring for Solhov – fra skoleformål/folkehøgskole til turistutleie, utleie av 

selskapslokale og kafedrift. I kommuneplanen er området avsatt til sentrumsformål med krav 

om reguleringsplan ved nye tiltak. Det søkes dispensasjon fra plankravet. Folkehøyskolen ble 

avviklet i 1987, og siden har bygget hatt flere funksjoner. I dag drives noe romutleie og utleie 

av selskapslokale på dispensasjon. Fremtidig virksomhet skal være innenfor eksisterende 

bygninger, det er planer om å oppruste både disse og uteområdene. 

 

Etter vårt kjennskap er det på eiendommen i sør bygd kommunale omsorgsboliger, uten 

regulering. Adkomst til disse går gjennom Solhoveiendommen.  

 

Næringsutvikling: 

Vi ser positivt på etablering av et permanent overnattingssted i Lyngen. Dette vil være et godt 

bidrag i kommunens reiselivssatsing. 

 

Trafikk: 

I tilsendte papirer er forventet trafikkmengde, tilrettelegging for gående og syklende samt 

trygg organisering av trafikk og parkering sparsomt omtalt. Dette er forhold som bør avklares 

i reguleringsplan. 
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Kulturminnevernet: 

Eiendommen Solhov, gnr.83/13, med hovedhuset fra 1924 og flere andre bygninger, er etter 

vår vurdering et svært verneverdig helhetlig anlegg som er viktig for landsdelen og bør 

ivaretas på best mulig måte. Hovedbygningen på Solhov er så langt vi kjenner til den største 

trebygningen i Troms fylke.  

 

Vi ber om at det ikke gis dispensasjon fra plankravet, og at eiendommen reguleres. Vi ber om 

at hele anlegget med nausteiendommen reguleres som hensynssone c) vern av kulturmiljø og 

at hovedbygningen, Lille-Solhov, fjøset og uthuset reguleres som hensynssone c) vern av 

bygninger. Vi ber Lyngen kommune vurdere om flere av eiendommens enkeltbygninger skal 

reguleres til vern. Ved regulering til vern kan det også gis bestemmelser om interiør, jf PBL § 

12-7.6. For hovedbygningen er det spesielt hovedinngangen og fellesareal som bør vernes.  

 

I tilsendte søknadspapirene fremgår mulige tiltak for flere av bygningene innenfor 

eiendommen. Gjennom regulering til vern kan tiltak innenfor anlegget og for de verneverdige 

bygningene sikres med gode bestemmelser. En regulering til vern vil ikke bety at 

eiendommen ikke kan benyttes til omsøkte formål.   

 

Dersom kommunen ønsker å gi eiendommen et vern, vil vi ved varsel om oppstart gi innspill 

til planarbeidet og vi kan evt. bistå med befaring, faglige råd og veiledning til hva vernet bør 

inneholde. 

 

Konklusjon: 

Troms fylkeskommune anbefaler at eiendommen samt adkomstveier reguleres, gjerne i 

sammenheng med naboeiendommen i sør. Dette vil bidra til forutsigbare rammer for vern av 

Solhov-anlegget og en god utvikling av området.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Stine Larsen Loso 

ass. stabssjef Bjørg Kippersund 

 seniorrådgiver   

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

Kopi: 

Statens vegvesen, Region Nord, Postboks 1403 8002 BODØ 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Statens hus, Damsveien 1 9815 VADSØ 

Sámediggi/Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50,  9730 KARASJOK 
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Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Stakkevollvegen 35-37 Statens vegvesen 

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9010 TROMSØ Regnskap 

Postboks 1403     Postboks 702 

8002 BODØ Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Lyngen kommune 

Strandveien 24 

 

9060 LYNGSEIDET 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region nord Geir Magne Lorentsen / 

77617119 

15/258822-8 2018/934-6 

1989/2019 

28.03.2019 

     

      

Uttalelse til søknad om dispensasjon fra bestemmelse i kommuneplanens 

arealdel om krav til reguleringsplan for eiendommen Solhov - gnr. 83 bnr. 13 

i Lyngen kommune 

Vi viser til brev fra Lyngen kommune datert 19.02.19 mottatt her 04.03.19 (kommunens 

saksnummer 2018/934-6).  

 

Saksopplysninger 

Det bes om vår uttalelse til søknad om dispensasjon fra bestemmelse i kommuneplanens 

arealdel om krav til reguleringsplan for eiendommen Solhov i Lyngen kommune. Bakgrunn 

for dispensasjonssøknaden er at det søkes om bruksendring for eiendommen.  

 

Det opplyses fra kommunen at eiendommen Solhov ligger innenfor det som i dag er avsatt til 

sentrumsformål i kommuneplanens arealdel, og at bruken av bygget er regulert som 

skolebygning.  Det foreligger ingen reguleringsplan for området. 

 

Tiltakshaver ønsker å drive hotellvirksomhet og har søkt om bruksendring. Dette utløser 

krav om reguleringsplan i henhold til bestemmelse i kommuneplanens arealdel. Kommunen 

har i sin oversendelse listet opp en rekke momenter hvor man konkluderer med at man 

vurderer dispensasjon som en tilfredsstillende løsning. 

 

Vår uttalelse 

Statens vegvesen har vurdert kommunens argumenter om fritak for utarbeiding av 

reguleringsplan. Våre interesser i saken er i første rekke knyttet opp til avkjørselsforholdene 

til eiendommen og tilrettelegging og ivaretakelse av gående og syklende. I tillegg er det 

viktig å tilrettelegge for trygg parkeringsløsning.   
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Vi mener at disse forholdene kan løses gjennom en dispensasjon, forutsatt at det blir stilt 

vilkår til et vedtak om bruksendring for eiendommen. 

 

Statens vegvesen stiller følgende vilkår som må tas inn i vedtaket om bruksendring: 

 

 

- Eksisterende avkjørsel til eiendommen i sør må oppgraderes i henhold til våre 

vegnormaler slik at den tilfredsstiller kravene til sikt og utforming.  Avkjørselen skal 

kontrolleres og godkjennes av Statens vegvesen. 

 

- Gående og syklende må sikres allmenn ferdsel gjennom området på internvegen som 

går på nedsiden av hovedbygget på eiendommen. 

 

 

- Parkeringsplass til kunder og ansatte må etableres utenfor fylkeskommunal grunn og 

ikke nærmere enn 10 m fra vegkanten på fylkesveg 868. 

 

- Alle nye- og oppdaterte endringer av vegobjekter langs riks- og fylkesveger, som 

avkjørsler, kryss, grøfter, stikkrenner, rekkverk, skilt mm. skal oppdateres i nasjonal 

vegdatabank (NVDB).  Når eksisterende avkjørsel i sør er oppgradert, skal endringene 

innmåles og data for blant annet linjegeometri oversendes til oss. Dersom andre 

vegobjekter berøres eller endres, så skal også disse innmåles og oversendes. Alle 

spørsmål om innmåling av objekter kan rettes til vår saksbehandler Antje Meschke, 

tlf. 77617315/mobil 95202621, epost: antje.meschke@vegvesen.no 

     

 

 

 

 

Vegavdeling Troms 

Plan og forvaltning 

Med hilsen 

 

 

 

Øyvind Strømseth 

seksjonsleder Lorentsen Geir Magne 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Lyngen kommune 

Kjosveien 8 

9060 LYNGSEIDET 

 

   

Vår dato: 25.03.2019         

Vår ref.: 201601819-3     

Arkiv: 323   Saksbehandler: 

Deres dato: 19.02.2019 Eva Forsgren 

Deres ref.: 2018/934-6 

   

22959616/efor@nve.no 

1 

NVEs uttalelse- Offentlig ettersyn - Søknad om dispensasjon for 

bruksendring av Solhov - GBnr 83/13, Solhovlia 8 - Lyngen kommune  

 

Vi viser til oversendt søknad. Det medfulgte ikke noen dokumenter som beskrev bruksendringen eller 

saksfremlegg, så vårt svar blir utfra det.  

NVE har ingen merknader til bruksendring av Solhov. Det er i etterkant av kvikkleireskredet 2010 utført 

vurdering av fare for områdeskred fra Geitneset til Parakneset (2011). Vedlagt ligger kopi av notat til 

Lyngen kommune om vurdering av fare for kvikkleireskred og videre arealbruk i området.  

En bruksendring av eksisterende bygg vil i dette tilfelle ikke kreve ytterligere utredning av fare for 

kvikkleireskred. 

 

 

Med hilsen 

 

Knut Aune Hoseth 

regionsjef 

Eva Forsgren 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

     

 

Kopi til: 

FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK 
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Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Áššemeannudeadji 

saksbehandler 

Stine Barlindhaug 

Tel: +47 78 47 41 02 

  
 
 

 

Lyngen kommune 
Strandveien 24 
9060 LYNGSEIDET 

 

 

ÁŠŠI/SAK MIN ČUJ./VÅR REF. DIN ČUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO 

19/1195 - 2 19/7687 2018/934-6 06.03.2019  

 

Uttalelse - Solhov,Lyngseidet,  dispensasjon fra bestemmelse i 

arealplan, Lyngen kommune 
 

Vi viser til deres brev av 19.02.2019. 

Vi forstår søknaden slik at det gjelder en allerede bebygd parsell hvor det ikke skal foretas inngrep i 
marka i forbindelse med tiltaket. På bakgrunn av dette har Sámediggi / Sametinget ingen 
kulturminnefaglige merknader til dispensasjonssøknaden. 

 

Vi viser til egen uttalelse fra Troms fylkeskommune. 

 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
Thor-Andreas Basso Stine Barlindhaug 
 Senioráđđeaddi/seniorrådgiver 
 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:    
Lyngen kommune Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET 

 
Kopiija / Kopi til:    
Romssa fylkkasuohkan - Troms 
fylkeskommune 

Potboks 6600 9296 Tromsø 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2017/857 -29 

Arkiv: L12 

Saksbehandler:  Kåre Fjellstad 

 Dato:                 31.05.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
41/19 Lyngen formannskap 13.06.2019 
   

 

Områderegulering for del av Furuflaten, Lyngen kommune – 
Merknadsbehandling 

Henvisning til lovverk: 
 
Plan- og bygningsloven  
Vedlegg 
1 Plankart 
2 Reguleringsbeskrivelse 
3 Reguleringsbestemmelser 
4 Merknadsbehandling 
5 Dokument fra Sweco om 

grunnforhold 
 

 

 

Rådmannens innstilling 
1. Lyngen formannskap godkjenner merknadsbehandlingen framsatt i møte 13.06.19, med 

de endringer merknadsbehandlingen medfører for kart, beskrivelse og 
reguleringsbestemmelser. 
 

2. I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12, legges saken fram for kommunestyre for 
vedtak. 

 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken: 
Høgtuns Plankontor AS, har på vegne av Lyngen kommune, utarbeidet «Områderegulering   for 
del av Furuflaten». Det aktuelle området ligger langs FV 838 i Furuflaten sentrum.  
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Merknadene til planen som framkom i den formelle høringsrunden er framstilt i eget dokument 
(Merknadsbehandling). Det er disse merknadene som skal gis en politisk behandling. 
Dokumentet følger vedlagt. 

Dersom den politiske behandlingen medfører endringer (ønsker å endre på administrasjonens 
innstilling) vil plankart og plandokumenter endres i forhold til dette.  

Dersom formannskapet slutter seg til administrasjonens vurdering og innstilling til vedtak, 
oversendes planen direkte til kommunestyret for sluttbehandling.  
Hensikt med omreguleringen 
Hovedhensikten med reguleringsendringen er å forbedre trafikksikkerheten i kryssområdet 
Grønnvollvegen/Fylkesveg 868 og legge til rette for parkering og busslommer. Plankart, 
planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser er framstilt som egne dokumenter som belyser 
ulike sider ved planarbeidet nærmere.  
Oppstartmelding 
Oppstartmøte er avviklet med kommunen og det ble konkludert med at planarbeidet ikke 
omfattes av forskrift for konsekvensutredning.  
Sektormyndigheter, grunneiere og naboer ble direkte varslet i brev 7/3 2018.  
 
Førstegangs behandling 
Planforslaget ble førstegangsbehandlet i formannskapet 12/3 2019 og lagt ut til offentlig ettersyn 
den 26/3 2019. Arbeidet ble annonsert på kommunens hjemmeside og i Framtid i Nord. Innen 
svarfristen den 10/5 2019 var det innkommet 6 merknader. 
 
Merknader 
De vesentligste merknadene var fra fylkesmannen og fylkeskommunen som ønsket en tydeligere 
beskrivelse av virkninger av planen. Dette er tatt hensyn til i planbeskrivelsen (se pkt. 7, fra side 
15). Alle endringer som følge av merknadene er i reguleringsbeskrivelse og -bestemmelser vist 
med rød skrift.  
 
Innsigelser 
Det ble ikke varslet innsigelser til planforslaget. Kommunestyret kan dermed vedta planen.  
 
Tilleggsundersøkelser 
Under planprosessen har det vært nødvendig å gjøre nærmere vurderinger av grunnforhold, 
miljøgifter og høyspentanlegg. Dokumentene følger med som vedlegg. 
 

Vurdering  
- Vurdering av merknadene framgår i dokumentet «Merknadsbehandling» av 23/5 2019. 
- Vurdering av planinnhold framgår av dokumentet «Reguleringsbeskrivelse», datert 23/5 

2019. 
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1. SAMMENDRAG 

 
 
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 ble 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. 
 
 
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 får en slakkere helning, og knyttes 
sammen med både Bergvegen og Bakkevollvegen før kryssløsning mot fylkesveg 868.  
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Busslommer 
 

- 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 vegene SV4 og SV5 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 (SV6). 

 
Parkeringsplasser for funksjonshemmede 
 

- I forlengelse av parkeringsplassen ved butikken er det regulert 2 parkeringsplasser for 
funksjonshemmede (SPA2). Parkeringsplassene tenkes nyttet til felles parkering for 
både butikken og Furustua.  
 

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 merknader. 
 
Planforslaget ble ut til offentlig ettersyn i perioden 26/3 2019 til 10/5 2019. Ved fristens utløp 
var det tilsammen innkommet 6 merknader (5 fra offentlige instanser og 1 fra privat 
grunneier. Merknadenes innhold og behandling framgår av vedlagt dokument 
«Merknadsbehandling. 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 flatt 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. Sweco AS har vært engasjert til å utføre 
grunnundersøkelser og gjøre geotekniske vurderinger. Se 7.4.1 vurdering av grunnforholdene. 
 
 
 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) inn i planforslaget. 
 
 
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 2017-2029. Vedtatt 14.06.17 
- Kommuneplanens arealdel 2017-2029. Vedtatt 12.02.18  
- Gjeldende reguleringsplan for Furuflaten (1938200901) 
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4.  OPPSTARTSMELDING OG OFFENTLIG ETTERSYN 
 
 4.1 Tilsendte interessenter og mottatte svar 
 

Nr. Interessenter Oppstart Dato 
svar 

Off. 
ettersyn 

Dato 
svar 

1 Fylkesmannen i Troms 07.03.18 09.04.18 26.03.19 14.05.19 
2 NVE, Region Nord 07.03.18  26.03.19 10.05.19 
3 Sametinget  07.03.18 14.03.18 26.03.19 29.03.19 
4 Troms fylkeskommune 07.03.18 09.04.18 26.03.19 03.05.19 
5 Statens vegvesen 07.03.18 23.03.18 26.03.19 16.04.19 
6 Mattilsynet   26.03.19  
7 Lyngen kommune 07.03.18 Møter 26.03.19  
8 Bygdeutvalget i Furuflaten 07.03.18 Møter 26.03.19  
9 Troms Kraft 07.03.18  26.03.19  
10 Ann Helen Ringbakken        9011 TROMSØ 07.03.18  26.03.19  
11 Annbjørg Olsen                    9062 FURUFLATEN 07.03.18  26.03.19  
12 Tom-Frode Johansen            9062 FURUFLATEN 07.03.18  26.03.19  
13 Eirin Larsen og Jan Einar Sætre  9062 FURUFLATEN 07.03.18  26.03.19  
14 Lennart og Linn Cathrin Larsen 9062 FURUFLATEN 07.03.18  26.03.19  
15 Hans Åge Ohnstad-Johansen       5042 BERGEN 07.03.18  26.03.19  
16 Egil Arnold Larsen     9062 FURUFLATEN 07.03.18  26.03.19  
17 Bjørn Vidar Solberg     9062 FURUFLATEN 07.03.18  26.03.19  
18 Roger Larsen                   9014 TROMSØ 07.03.18  26.03.19  
19 Laila Lanes      9014 TROMSØ 07.03.18  26.03.19  
20 Brit Åshild Lanes Jensen     9062 FURUFLATEN 07.03.18  26.03.19  
21 Elsa og Amund Flesvik     2032 MAURA 07.03.18  26.03.19  
22 Thorleiv Meyer Michelsen   9062 FURUFLATEN 07.03.18  26.03.19  
23 Lyngen Fabrikker AS     9062 FURUFLATEN 07.03.18  26.03.19  
24 Gunn Elinor Ophaug     2070 RÅHOLT 07.03.18  26.03.19  
25 Lilly Viktoria Johansen     9062 FURUFLATEN  07.03.18  26.03.19  
26 Trond Arild Johansen     2070 RÅHOLT  07.03.18  26.03.19  
27 Roald Nikolai Johansen     9062 FURUFLATEN  07.03.18  26.03.19  
28 Sigrun Ringbakken     9062 FURUFLATEN  07.03.18  26.03.19  
29 Oddmund Robert Elveslett   9062 FURUFLATEN  07.03.18  26.03.19  
30 Steinar H Ringbakken      3292 STAVERN  07.03.18  26.03.19  
31 Jan-Erik Langgård     9062 FURUFLATEN  07.03.18  26.03.19  
32 Odd Steinar Høyvik     9062 FURUFLATEN 07.03.18  26.03.19  
33 Reidar J. Ringbakken            1365 BLOMMENHOLM  07.03.18  26.03.19  
34 Knut Ringbakken                  4083 HUNDVÅG  07.03.18  26.03.19  
35 Bård Ringbakken      9062 FURUFLATEN  07.03.18  26.03.19  
36 Olaug Johanne Johansen     9060 LYNGSEIDET  07.03.18  26.03.19  
37 Lillian Jensen      9006 TROMSØ 07.03.18  26.03.19  
38 Gunhild Helene Stenberg     9062 FURUFLATEN 07.03.18  26.03.19  
39 Audun Hilbert Hamnvik       9062 FURUFLATEN 07.03.18  26.03.19 27.03.19 
40 Ole Jostein Hamnvik     9062 FURUFLATEN 07.03.18  26.03.19  

 
Fig 4 – Tilsendte interessenter og mottatte svar 
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4.1.1 Melding om oppstart  
 
Melding om oppstart ble sendt i brev til 5 sektormyndigheter, Lyngen kommune, Furuflaten 
bygdeutvalg, Troms Kraft og 31 grunneiere tilknyttet planområdet. Oppstartmeldingen ble 
annonsert i Framtid i Nord og på kommunens hjemmeside og var ute til offentlig ettersyn i 
perioden 07/3 2018 til 9/4 2018. Innen fristens utløp var det tilsammen innkommet 4 innspill 
til oppstartmeldingen. 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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4.1.2  Merknader til planforslag (offentlig høring) 

Planforslaget ble lagt ut til ofentlig ettersyn i perioden 26.03.19 til 10.05.19. Innen fristens 
utløp var det tilsammen innkommet 6 merknader (Fylkesmannen, Troms fylkeskommune, 
Statens vegvesen, NVE og Sametinget og 1 grunneier). Det forelå ingen innsigelser til 
planforslaget.  
 
Merknader som skal behandles framgår av fig. 4 (vist med fet skrift i kolonnen lengst til 
høyre). 
 
De vesentligste merknadene omhandlet ønske om tydeligere beskrivelse av «Virkninger av 
planforslaget for miljø og samfunn», særlig knyttet til barn og ungdom og universell 
utforming. Dette er imøtekommet ved nytt punkt i beskrivelsen (punkt 7.2, side 17). 
 
Merknadene er framstilt i eget dokument med rådmannens vurdering og innstilling til politisk 
vedtak. 
     
 

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.  

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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Medvirkning - innbyggerne  
 
Stedets innbyggere har fått informasjon og invitert 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).  
 
 
 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 
Mai 2019 - Vurdering av innkomne merknader KON 
Juni 2019 - Politisk sluttbehandling Kommunestyret 

 
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  

Nord

Nord

Senterlinje - 
alternativ II

Alternativ I

Senterlinje - 
alternativ III
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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. 7).  
 
De øvrige alternativene som er vist (fig. 8) 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  
 

 
 
Fig. 9 – Illustrasjon av endret vegnett og atkomstforhold 
 
 
 

          Nye veier med koter
          Fylling
          Skjæring 
          Rekkverk
          Natursteinsmur
          

18

Grønnstruktur

Tidligere butikk

Nord

BUSS

Eksisterende 
veier som utgår

FV868

Bergveien

X
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6.2.1 Oversikt over arealformål 
 
Områdene innenfor planavgrensningen er planlagt til: 
 
Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1)  

a) BFS1 - Bolig 
b) BOP1 - Offentlig og privat tjenesteyting (Furustua) 

 
Samferdsel og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr. 2) 

a) SV1-8 – Veg 
b) SKV1 - Kjøreveg 
c) Annen veggrunn – teknisk anlegg  
d) Annen veggrunn – grøntareal 
e) SPA1 og SPA2 - Parkering 
f) SF1-3 - Fortau 
g) Busslomme (SKH1) og kantstopp (SH1) 

 
Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr. 3) 

a) G1 - Friluftsområde  
b) GV1 – Vegetasjonsskjerm 

 
Sikringssoner (PBL § 11-8) 

a) Frisiktsoner i vegkryss  
 
 
6.2.2  Bygningsområdene i planforslaget 
 
Bolig (BSF1) er eksisterende bolig og foreslått opprettholdt uendret (som i gjeldende plan). 
 
Forretning (BF1) er eksisterende butikk som er nedlagt, men grunneier antar at bygget blir tatt 
i bruk. Området opprettholdes som forretning med forbedret parkeringsforhold. 
 
Furustua (BOP1) eksisterer og nyttes som forsamlingslokale. ingen endringer for bygning, 
kjøreatkomst og lekeplass. Parkering er lokalisert mot bakenforliggende veg. 
Gangvegforbindelse må sikres fra parkeringsplass til inngangsparti. 
 
 
6.2.3 Trafikkforhold  
 
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. Eksisterende vegkryss stenges 
(markert med «X» på fig. 9 på forrige side) og flyttes ca. 80 m lenger mot nord.  
 

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

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

- 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).  
 

Busslommer 
- 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).  

- På østsiden av fylkesvegen er det regulert kantstopp på grunn av begrenset areal til 
både avkjørsel og busslomme. Det er vist fortausløsning mellom vegen til Furustua og 
tidligere butikk. 

 
Avkjørsler v/Furustua/butikk 

- I gjeldende reguleringsplan er avkjørselen til Furustua tilknyttet privat veg før 
tilknytning til fylkesvegen. I nåværende endringsforslag er siste del av privat veg 
(SV5) trukket noe lengre mot øst og tilknyttet avkjørselen til Furustua (SV4).  

 
Parkering ved butikk 

- Justering av privat veg (SV5) gir rom for etablering av parkeringsplasser til tidligere 
butikk. Parkering tilknyttet butikken er privat og vist med stiplet linje.  

- SPA2 vil være felles parkering for funksjonshemmede ved bruk av butikken/Furustua. 
Parkeringsplassen er offentlig. 
 

Parkering Furustua 
- Parkeringsareal ved Furustua er begrenset og det er regulert flere parkeringsplasser for 

Furustua mot bakenforliggende veg (SV6). Vegen er privat veg i dag, men det tilrås at 
vegen blir offentlig veg (i tråd med gjeldende reguleringsplan). Parkeringsplassene til 
Furustua er vist med stiplet linje.  

 
Parkering ved skole/idrettsplass. 
 

       
 
Fig. 10 - Eksisterende situasjon           Fig. 11 – Framtidig løsning 

Idrettsplass

Industri-
område

N
or

d
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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.  
 

- Deler av området nyttes i dag til parkering, men inngår ikke i gjeldende 
reguleringsplan. I eksisterende reguleringsplan er Skoleveien foreslått stengt og 
kjøreatkomst til skolen er lokalisert til Solvollveien.  

- Ved arrangementer parkeres det på industriområdet som ligger på motsatt side av 
fylkesvegen. Dette er ugunstig for bedriftene og genererer fotgjengertrafikk over 
fylkesvegen. 

- I nåværende forslag tilrås det derfor at krysset Skolevegen/FV868 opprettholdes som 
tidligere og at det reguleres en parkeringsplass (SPA1) som tilknyttes Skolevegen. 

 
 
6.2.4 Grønnstruktur  

 
- Området mellom fylkesvegen og ny atkomstveg (G1) 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. 

- Områdene nord, øst og vest for parkeringsplassen SPA1 er vist som vegetasjonsskjerm 
(GV1). 
 
 

6.2.5 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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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. 
 
 7.2  Virkninger for miljø og samfunn  
 
Det gis en kort beskrivelse av virkninger av planforslaget. Virkningene beskrives etter en 
skala fra «stort negativt» til stort positiv». 
 
7.2.1 Infrastruktur og trafikk 
 

- Stenging og flytting av eksisterende vegkryss Grønnvollvegen/FV868 medfører at 
Grønnvollvegen får en slakkere helning og bedre kryssløsning mot fylkesvegen. 

- Regulerte busslommer med gangforbindelser bedrer forholdene for myke trafikanter.  
- Samordning/omlegging av atkomstvegene SV4 og SV5 bedrer parkeringsforholdene 

ved butikken. 
- Parkeringsareal ved Furustua er begrenset og regulerte parkeringsplasser mot 

bakenforliggende veg, bedrer parkeringsforholdene ved Furustua. Løsningen gir 
imidlertid noe økt trafikk forbi boligen BFS1. 

- Parkeringsplass ved idrettsplassen bedrer forholdene ved arrangementer og fritidsbruk. 
 
 

 
 
7.2.2 Folkehelse 
 

- Nåværende planforslag innebærer ikke vesentlig endringer av tidligere plan som har 
betydning for folkehelsen. Utbedret gangvegnett og tilrettelegging for kollektiv trafikk 
gir likevel en liten positiv virkning.  

 
 
 
 
7.2.3 Universell utforming 
 

- Mesteparten av området er flatt og godt egnet for universell utforming. Deler av 
kjørevegene SV1 og SV2 er det teknisk mulig å bygge med stigningsforhold 1:10, 
men ikke mulig å bygge etter min. krav for rullestolbrukere (1:12). Øvrige del av 
vegnettet kan gis universell utforming. 

- For øvrige del av planområdet skal kravene til universell utforming ivaretas.  
- Se spesifikke bestemmelser for bussholdeplasser (reguleringsbestemmelser pkt. 2.3) 

 
 
 
 

Negativ                                        Positiv      

  Stor        Middels              Liten      Ingen endring       Liten            Middels          Stor     Negativ                                        Positiv      

Negativ     Positiv      

  Stor        Middels              Liten      Ingen endring       Liten            Middels          Stor     

  Stor        Middels              Liten      Ingen endring       Liten            Middels          Stor     
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7.2.4 Barn og unge 
 

- Nåværende planforslag er positivt for barn og unge, men ikke vesentlig endret i 
forhold til tidligere plan. Utbedret gangvegnett og tilrettelegging for kollektiv trafikk 
gir likevel en liten positiv virkning. 
 
 

 
 
7.2.5 Naturmangfold 
 

- 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). 
Planforslaget gir derfor ingen endringer i forhold til gjeldende planer.  
 

 
 
 
7.2.6 Kulturminner 
 

- Søk fra Askeladden og kulturminnesøk.no viser ingen kulturminner innenfor 
planområdet.  
 

 
 
 
7.2.7 Kommunal økonomi 
 

- De kommunale kostnadene er først og fremst knyttet til vegomleggingen. 
Løsningsforslaget medfører terrenginngrep (i hovedsak fylling), bygging av rekkverk 
og forstøtningsmur. 

 
 
 
  

Negativ     Positiv      

Negativ     

Negativ     Positiv      

Positiv      

Negativ     Positiv      

  Stor        Middels              Liten      Ingen endring       Liten            Middels          Stor     

  Stor        Middels              Liten      Ingen endring       Liten            Middels          Stor     

  Stor        Middels              Liten      Ingen endring       Liten            Middels          Stor     

  Stor        Middels              Liten      Ingen endring       Liten            Middels          Stor     
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 7.3  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).  
 
7.3.1 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. 12 – Vurdering av relevante farer knyttet til trafikk 

7.3.2  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.  

NGIs Løsmassekart og 
utførte undersøkelser. 
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Se nærmere beskrivelse side 22. Klimaprofil Troms. Se 
vedlagt rapport (Sweco) 

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 
Lokal kunnskap 
Klimaprofil Troms. 
NVE Atlas. 

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

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.  

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-brann   x Vurdert som lite relevant.  Lokal kunnskap. 
 
Fig. 13 – Vurdering av relevante farer tilknyttet virksomheter 

7.3.3 Vurdering av relevante farer knyttet til virksomheter 
 

Vurdering Faretype 
Ja Nei 

Kommentarer Tilgjengelig 
kunnskap 

Miljøgifter i 
grunnen 

x  I sørlige del av planområdet har det 
tidligere vært bensinpumpe. Lyngen har 
gjort nødvendige undersøkelser og 
analyserapporten viser ingen 
forurensninger. 

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. 14– Vurdering av relevante farer tilknyttet virksomheter 
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7.3.4 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. 15 – Vurdering av relevante farer tilknyttet samfunnssikkerhet 
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 7.4 Nærmere vurdering av relevante farer 
 
Sjekklistene har avdekket grunnforhold, flomfare, tidligere bruk og jordkabler som mulig 
farer (markert som «x» under rubrikken «Ja»). 
 
7.4.1 Vurdering av grunnforholdene  
 

 
 
Fig. 16 – 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 02.02.19) 
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 utført og NVE har ingen merknader til planforslaget. Se rapport fra 
Sweco.    

N
or

d

Elveavsetninger
Forvitringsmateriale
Marin strandavsetninger
Planavgrensning
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7.4.2 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. Se risikovurdering i fig. 17, side 23.  
 
 
7.4.3 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. Resultatene fra 
analyserapporten viser at grunnen ikke er forurenset.  
 
 
7.4.4 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/magnetiske felt.  
 
 
7.4.5  Metode  
 

                    Konsekvens 
Sannsynlighet 

1. 
Svært liten 

2. 
Liten 

3. 
Middels 

4. 
Stor 

5. 
Meget stor 

5. Svært sannsynlig      
4. Meget sannsynlig       
3. Sannsynlig      
2. Moderat sannsynlig Flom  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 
 

 Tidligere bruk (mulige miljøgifter) og jordkabler utgjør ingen risiko og er ikke 
markert i matrisen.  

 
 Flomfare er vist som «moderat sannsynlig», men konsekvensen for skader på tiltaket 

(parkeringsplass) er svært liten. Definert i grønn sone som akseptabel risiko. 
 

 Usikker byggegrunn er vurdert som «moderat sannsynlig», mens konsekvenser ved 
setninger/utglidninger er definert som «middels». Definert i gul sone som innebærer at 
risikodempende tiltak må vurderes. Nærmere geotekniske undersøkelse må gjøres før 
bygging iverksettes.  
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Nærmere definisjon av sannsynlighet og konsekvens: 
 

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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§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 23.05.19. 
 
 

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

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: SPA1-2 

 
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). 

b) Høyden på kantsteiner ved kollektivholdeplasser skal tilpasses kollektivkjøretøyet.  

 
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).  
c) Opparbeidelse av avkjørsler og kryss skal tilfredsstille håndbok N100 krav til 

utforming og sikt, og være kontrollert og godkjent av SVV (nr. 10). 
d) Opparbeidelse av infrastrukturtiltak som fortau og busslomme, må ikke igangsettes før det er 

utarbeid og undertegnet en gjennomføringsavtale med SVV (nr. 10). 
e) Alle nye- og oppdaterte endringer av vegobjekter langs riks- og fylkesveger, som 

fortau, avkjørsler, kryss, grøfter, stikkrenner, rekkverk, skilt mm. skal oppdateres i nasjonal 
vegdatabank (NVDB). Når noen av ovennevnte objekter bygges, fjernes, stenges eller flyttes, 
skal endringene innmåles og data for blant annet linjegeometri oversendes til SVV. Dersom 
andre vegobjekter berøres eller endres, så skal også disse innmåles og oversendes (nr. 10). 
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§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 og/eller privat tjenesteyting (nr. 1).  
 
 
3.2 BESTEMMELSER TIL SAMFERDSELSANLEGG OG TEK. INFRASTRUKTUR (§ 12-5, nr. 2) 
 
3.2.1 Veg SV1-8 
a) Vegene SV4 er felles veg med SV5. SV5 er privat veg. Resterende veger er offentlige (nr.14) 
 
3.2.2 Kjøreveg SKV1 (FV868) 
a) Vegen merket SKV1 er fylkesveg 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 skal nyttes som veggrøft og snøopplagring (nr. 1). 
 
3.2.5 Annen veggrunn – grøntareal SVG 
a) Annen veggrunn - grøntareal er fyllingskant/-skjæring (nr. 1) 
 
3.2.6 Holdeplass/plattform SH1 
a) Området merket SH1 skal nyttes som busstopp (nr. 1). 
 
3.2.7 Kollektivholdeplass SKH1 
a) Området merket SKH1 skal nyttes som holdeplass for kollektivtransport (nr. 1). 
 
3.2.8 Parkering SPA1-2 
a)  Området merket SPA1 skal nyttes som offentlig parkeringsplass (nr.1 og 14).  
b) Området merket SPA2 skal nyttes som offentlig parkering for funksjonshemmede (nr.1, 4 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).   
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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 
kjørebanens plan (nr. 7). 
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INNLEDNING 

Dette dokumentet omhandler politisk behandling av innkomne merknader. Etter at 
formannskapet har behandlet merknadene kan planforslaget oversendes til sluttbehandling. 
 
Planforslag (områdeplan) for Furuflaten, Lyngen kommune ble lagt ut til høring i perioden 
26.03.19 – 10.05.19. 
 
Innsigelser. 
Det er ikke innkommet innsigelser til planforslaget. 
 
Merknader. 
Innen fristens utløp var det til sammen kommet inn 6 merknader fra ulike interessenter. Noen 
av merknadene inneholder flere punkter. Ved behandling av merknader er formannskapet 
suveren og fatter endelige avgjørelser.  

Saksframstillingen. 
I videre beskrivelse gis først en skjematisk oversikt over alle innspill som framkom både til 
oppstartmelding og planforslaget. Deretter beskrives hver enkelt merknad med vurdering og 
innstilling til politisk vedtak.   
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SKJEMATISK FRAMSTILLING OVER ALLE INNSPILL 

Oppstartmelding Planforslag  
Nr. 

 
Interessenter tilsendt svar tilsendt svar 

Eksterne innspill (utenom kommunen)     
1 Statens vegvesen 07.03.18 23.03.18 26.03.19 16.04.19 
2 Fylkesmannen i Troms og Finnmark 07.03.18 09.04.18 26.03.19 14.05.19 
3 Sametinget  07.03.18 14.03.18 26.03.19 26.03.19 
4 Troms fylkeskommune 07.03.18 09.04.18 26.03.19 03.05.19 
5 NVE 07.03.18  26.03.19 10.05.19 
Interne innspill (kommunen)     
6 Audun Hamnvik    26.03.19 27.03.19 

 
Fig. 1 – Skjematisk oversikt over merknader 
 
Innen fristens utløp var det innkommet 6 merknader. Det er disse (fet skrift i siste kolonnene i 
tabellen) som skal gis en politisk behandling. Rådmannen framstiller disse med å angi 
hovedpunktene i merknadene, vurdering og tilrådning (innstilling til politisk vedtak). 
 

INNSPILL FRA REGIONAL MYNDIGHET ELLER STAT 

Merknad nr. 1 – Statens vegvesen 
 
1.1 Grøftekant  

  
 Ber om at plankartet oppdateres ved at formål «annen veggrunn – grøntareal» 

markeres langs fortau og busslomme/kantstopp. Dette for å ha tilgjengelig areal 
til grøfter, snø opplagring, skilting mm.  

 
Rådmannens vurdering: Plankartet oppdateres i medhold til merknad. 
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes. 
 
 
1.2 Rekkefølgekrav 

 
 Det må framkomme som rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene at 

opparbeidelse av avkjørsler og kryss skal tilfredsstille håndbok N100 krav til 
utforming og sikt, og være kontrollert og godkjent av SVV. 

 
 Det må framkomme som rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene at 

opparbeidelse av infrastrukturtiltak som fortau og busslomme, ikke må 
igangsettes før det er utarbeid og undertegnet en gjennomføringsavtale med SVV. 

 
 Alle nye- og oppdaterte endringer av vegobjekter langs riks- og fylkesveger, som 

fortau, avkjørsler, kryss, grøfter, stikkrenner, rekkverk, skilt mm. skal innmåles 
og data for blant annet linjegeometri oversendes til oss. Dersom andre 
vegobjekter berøres eller endres, så skal også disse innmåles og oversendes SVV. 
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Rådmannens vurdering: Rekkefølgekravene tas inn i reguleringsbestemmelsene. Se punkt 2.5, 
c, d og e. 
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknader etterkommes. 
 
 
Merknad nr. 2– Fylkesmannen i Troms og Finnmark 

2.1 Kommunale føringer 
 

 Det bør komme frem periode og vedtaksdato for førende kommuneplaner og 
planID for gjeldende områderegulering for Furuflaten. 

 
Rådmannens vurdering: PlanID for gjeldende reguleringsplan og vedtaksdato for førende 
kommuneplaner tas inn i planbeskrivelsen. Se punkt 3.3, side 5 i reguleringsbeskrivelsen. 
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes  
 
 
2.2 Virkninger av planforslaget 
 

 Planbeskrivelsen skal beskrive planens relevante virkninger for miljø- og 
samfunn. Utgangspunktet for denne beskrivelsen av planens virkninger skal 
være dagens situasjon og den foreslåtte. 
 
Fylkesmannen savner blant annet en beskrivelse av planens virkninger for barn- 
og unge og hvordan universell utforming skal ivaretas og løses i planområdet, i 
tråd med føringene i TEK17. 

Rådmannens vurdering: Virkninger for miljø og samfunn tas inn i planbeskrivelsen. Se punkt 
7.2, side 15 i planbeskrivelsen. Det er videre utformet reguleringsbestemmelser for universell 
utforming. Se punkt 2.3 i reguleringsbestemmelsene.  
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes  
 
2.3 Utnyttelsesgrad 

 Det gis ikke utnyttelsesgrad for områdene BFS1 (bolig), BOP1 (tjenesteyting) 
eller BF1 (forretning). Særlig for områdene avsatt til boligformål og tjenesteyting 
bør kommunen vurdere å angi utnyttelsesgrad i bestemmelser eller på plankartet 
for å ivareta f.eks. behovet for uteoppholdsarealer. 

Rådmannens vurdering: Utnyttelsesgrad for byggeområdene oppdateres på plankart. 
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes  
 
Merknad nr. 3 - Sametinget 

 Sametinget har ingen merknader til reguleringsendringen 

Rådmannens vurdering: Merknaden tas til orientering 
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden tas til orientering 
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Merknad nr. 4 – Troms fylkeskommune 

 
4.1  Navn på planen 
  

 I planforslaget som er på høring er oppgitt navn på planen «Reguleringsendring 
(områdeplan) for deler av Furuflaten». Etter vår mening er dette et misvisende 
navn når dette ikke er en endring av en plan, men utarbeiding av en ny 
områderegulering. Foreslått områderegulering vil, slik vi forstår, erstatte deler 
av gjeldende reguleringsplan for Furuflaten.  
 
«Områderegulering for deler av Furuflaten» vil etter vår vurdering derfor være 
et riktigere navn på planen og et navn som er i tråd med nasjonal 
produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister (del 1) kapittel 1.1.3. 

Rådmannens vurdering: Plannavn justeres i henhold til merknaden. 
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes. 
 
 
4.2 Universell utforming 
  

 Første setning i foreslått bestemmelse i § 2.3 a) er en generell henvisning til 
prinsippene for universell utforming. Generelle henvisninger til prinsippene er 
det ikke nødvendig å ha med i bestemmelsene.  

Rådmannens vurdering: Punkt 2.3a erstattes med nye konkrete bestemmelser for universell 
utforming. 
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes 
 

 I planbeskrivelsen bør det også stå noe om hvordan universell utforming og 
kravene i TEK17 er tenkt løst i planen. 

Rådmannens vurdering: Virkninger for miljø og samfunn tas inn i planbeskrivelsen. 
Universell utforming er beskrevet under punkt 7.2.3, side 15, i planbeskrivelsen. 
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes  
 

4.3 Virkninger av planforslaget  

 Kapittel 7 skal ifølge innholdsfortegnelsen i planforslaget si noe om planens 
virkninger, men det er i hovedsak ROS-analysen som er innarbeidet i dette 
kapitlet. Vi savner derfor en beskrivelse av planens virkninger for miljø og 
samfunn, herunder blant annet planens virkning for barn og unge.  

Rådmannens vurdering: Merknaden har samme innhold som pkt. 2.2 fra fylkesmannen. 
Virkninger for miljø og samfunn tas inn i planbeskrivelsen. Se punkt 7.2, side 15 i 
planbeskrivelsen. 
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes  
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Merknad nr. 5 – NVE 

 NVE har ingen merknader til reguleringsendringen 

Rådmannens vurdering: Merknaden tas til orientering 
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden tas til orientering 
 

INNSPILL FRA PRIVATE 

Merknad nr. 6 Audun Hamnvik 

 Eiendom 67/15 tenkes å brukes til framtidig næringsvirksomhet.  
Dersom tomta har reguleringsbestemmelse som er til hindring for etablering, ber 
Hamnvik om dispensasjon fra bestemmelsen, eventuelt reguleringsendring.  

Rådmannens vurdering: Eiendommen ligger utenfor planavgrensningen for 
reguleringsendringen. Rådmannen ser det som lite hensiktsmessig å ta arealet inn nåværende 
reguleringsforslag, da dette vil betinge nytt offentlig ettersyn med uoversiktlig tidsforbruk. 
Det er gjeldende reguleringsplan som vil være styrende og rådmannen tilrår at eventuell 
endret arealbruk behandles som dispensasjon eller som endring fra gjeldende plan. 
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes ikke.
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10212025-Geo02 Geoteknisk vurdering for omlegging av veikryss 
Grønnvollvegen/FV868. 

1.0 Innledning 

Sweco Norge AS er engasjert av Lyngen kommune som en geoteknisk rådgiver for å foreta 

geoteknisk vurdering ifm. forbedring av trafikksikkerheten i veikryss mellom Grønnvollvegen og 

FV 868 i Furuflaten i Lyngen kommune i Troms fylke, som vist i figur 1. 

Eksisterende Grønnvollvegen er bratt og har et stigningsforhold på ca. 1:7 før den munner ut på 

fylkesveg 868. Forbedringen innebærer at det eksisterende vegkrysset stenges og 

Grønnvollvegen omlegges slakere, og knyttes sammen med både Bergvegen og 

Bakkevollvegen før kryssløsning mot fylkesveg 868, som vist i tegning G02 i vedlegg 1. Dette 

medfører en fylling ved foten av eksisterende skråning vest for Fv868 og en vegskjæring ved 

sørvest siden av eksisterende Grønnvollvegen overfor skråningen, som vist på tegning G02 i 

vedlegg 1.  

FV 868 

Grønnvollvegen 

Bergveien 

Eksisterende veikryss som fjernes 

Traseen for omlegging av Grønnvollvegen 

Ny veikryssløsning 

Ikke i målestokk 

Figur 1 Oversikt over planområde. Kilde: Utklipp fra norgeskart. 

N 
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Dette er et geoteknisk vurderingsnotat som omfatter vurdering av grunnforhold, område- og 

lokalstabilitet og setninger pga den planlagte utbyggingen.   

2.0 Grunnlag 

- 10212025-Geo 01 Datarapport grunnundersøkelse i Furuflaten, Lyngen kommune, 

datert 23.04.2019, utarbeidet av Sweco Norge AS. Ref. [1]. 

- PowerPoint(.ppt) dokument, Veg Furuflaten – alternativer tilsendt av Steinar Høgtun, 

datert 31.01.2019. Ref. [2]. 

3.0 Grunnforhold 

3.1 Topografi 

Terreng i planområdet skrår mellom ca. kote +14 og +22 med en helning ca. 1:1,75 eller stedvis 

noe brattere. Fra kote +14 til Rv868 og videre til kote +9 skrår terrenget slakt mot øst. Fra kote 

+9 skrår terrenget nedover med helning ca. 1:1,8, mot sjøen. 

Fra ca. kote +22 og mot vest skrår terrenget slakt oppover med ca. helning 1:6 eller stedvis noe 

brattere. Dette området er bebygd. 

3.2 Grunnforhold 

Sweco Norge AS utførte grunnboringer i uke 14, 2019 ifm. den planlagte utbyggingen. 

Grunnboringene omfatter 3 totalsonderinger og 1 naverboring. Detaljer om utførte 

grunnboringene er beskrevet i datarapport [1]. 

Resultat fra grunnundersøkelsene viser at løsmassemektigheten i området varierer mellom 1,0 

m til 2,4 m. 

Ved foten av skråningen vest for Fv868, der det er planlagt vegfyllingen, er det generelt 

registrert ett lag som har middels til stor sonderingsmotstand ned til fjell. Sonderinskurven tyder 

på at massene i øvre del, ca. 0,2-0,5 m tykkelse, kan være fyllmasser. Massene i nedre del kan 

være siltig sandig materiale. 

Ovenfor skråningen der det er planlagt vegskjæringen er det øverst registrert et ca. 1,6 m tykt 

lag av faste masser som har sonderingsmotstand over 10 kN. Naverboring viser at laget består 

av sand under tynt torvlag. Derunder er det registrert et ca. 0,5 m tykt bløtt lag over fjell. Dette 

laget består av silt/finsand. 

Ifølge boreleder er det registrert fjell i dagen i skråningen mellom borpunkt FF2 og FF3. 

Utfra disse registreringene vurderer vi at området ikke består av kvikkleire/sprøbruddsmateriale. 

3.3 Fjell 

De utførte grunnboringene viser at fjelldybde i området varierer fra fjell i dagen til 2,4 m dybde. 
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3.4 Grunnvannstand   

Det ble ikke målt grunnvannstand ved de utførte grunnundersøkelsene. Ved 

stabilitetsberegninger antas grunnvannstanden 1 meter under terreng. 

4.0 Prosjektforutsetninger 

4.1 Regelverk 

Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder 
dermed: 
 

✓ NS-EN 1990:2002 + A1:2005 + NA:2016 (Eurokode 0). 
✓ NS-EN 1997-1:2004 + A1:2013 + NA:2016 (Eurokode 7). 
✓ NS-EN 1998-1:2004 + A1:2013 + NA:2014 (Eurokode 8). 
✓ NS3458 Komprimering – Krav og utførelse. 
✓ Direktoratet for byggkvalitet: Byggesaksforskriften (SAK 10). 
✓ Direktoratet for byggkvalitet: Byggteknisk forskrift (TEK 17). 

 
I tillegg, og i den grad de er relevante, er følgende veiledninger og håndbøker benyttet: 
 

✓ Statens vegvesen (SVV), Håndbok V220, Geoteknikk i vegbygging. 

4.2 Geoteknisk kategori 

NS-EN 1997-1:2004 + A1:2013 + NA:2016 stiller krav til prosjektering ut fra tre ulike 
geotekniske kategorier. Valg av kategori gjøres ut fra standardens punkt 2.1 «Krav til 
prosjektering».  

Prosjektet innebærer vegfyllingen og vegskjæringen ifm. forbedring av trafikksikkerheten i 
vegkryss mellom Grønnvollvegen og Fv868. Fyllings- og skjæringshøyde er planlagt mindre enn 
ca. 2-2,5 m høy. Det er ikke registrert noen kvikkleire/sprøbruddsmateriale i området. Dette er 
en konvensjonell metode uten unormale risikoer. 

Grunnforholdene er oversiktlige. Grunnen består hovedsakelig av drenerende friksjonsmasser. 
Det antas nøytral bruddmekanisme. 

Med dette som grunnlag velges følgende geoteknisk kategori: 

✓ Geoteknisk kategori → kategori 2. 

4.3 Konsekvens-/pålitelighetsklasse (CC/RC) 

NS-EN 1990:2002+NA:2016 stiller krav til plassering av byggverk i ulike konsekvensklasse og 

pålitelighetsklasse (CC/RC) med hensyn til form av konsekvenser ved brudd for den aktuelle 

konstruksjonen eller konstruksjonsdelen. Konsekvensklasser er definert i standardens tillegg B 

(informativt) tabell B1, mens veiledende eksempler for klassifisering av byggverk, 

konstruksjoner og konstruksjonsdeler i ulike pålitelighetsklasse er vist i nasjonalt tillegg NA 

(informativt) tabell NA. A1(901) i standarden, se tabell 1. 
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Det aktuelle prosjektet innebærer vegfyllingen og vegskjæringen. Grunnforholdene er 

oversiktlige. Prosjektet er dermed plassert under: 

✓ Konsekvens-/pålitelighetsklasse (CC/RC) → klasse 2. 

 

Tabell 1 Klassifisering av byggverk, konstruksjoner og konstruksjonsdeler i pålitelighetsklasse (CC/RC). 

 

4.4 SAK 10 oppdeling i tiltaksklasse 

Veiledning til byggesak 10 § 9-4 angir at: 

«Bestemmelsen deler inn de tre tiltaksklasse etter kompleksitet, vanskelighetsgrad og mulige 

konsekvenser mangler og feil kan få for helse, miljø og sikkerhet. Bestemmelsen angir nærmere 

hvilke vurderinger som medfører plasseringen.» 
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Iht. tabell 2 i veiledningen anbefales prosjektet plassert i tiltaksklasse 2. Oppdelingen er direkte 
tilknyttet valg av CC/RC klasse angitt i tabell NA.A1(901) i nasjonalt tillegg til NS-EN 
1990:2002+NA:2016, for geoteknikk. 

4.5 Seismisk grunntype iht. Eurokode 8 

Grunntype for seismisk dimensjonering er ikke vurdert i dette notatet. 

4.6 TEK 17 § 7, Sikkerhet mot naturpåkjenninger  

I henhold til TEK 17 § 7 skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås 
tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger (flom, stormflo 
og skred). 
 
Terrenget i planarealet er skrått med helning 1:1,75 eller stedvis noen brattere. Vegfyllingen er 
planlagt ved foten av skråning og dette vil forbedre stabilitet av skråningen. Terrenget nedenfor 
fyllingen er omtrentlig horisontalt. Planområdet ligger ifølge NVEs aktsomhetskart utenfor 
naturpåkjenningssone (flom, jordskred og steinsprang). Området ligger innenfor maringrense 
men det er ikke registrert noen kvikkleire eller sprøbruddsmateriale i området. 

4.7  TEK 17 Konstruksjonsikkerhet 

I henhold til TEK 17 § 10 vil forskriftens minstekrav til personlig og materiell sikkerhet være 
oppfylt dersom det benyttes metoder og utførelse etter Norsk Standard (altså Eurokoder). 
 
TEK 17 § 10-2 angir at:  

 
 
Veiledningen til TEK 17 angir videre at: 

Tabell 2 Kriterier for tiltaksklasseplassering for prosjektering. 
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Da det legges til grunn en prosjektering basert på Eurokodene (NS-EN) som angitt i punkt 2.1 
vil TEK 17 § 10 være ivaretatt. 

4.8 Prosjektering og utførelseskontroll 

NS-EN 1990:2002+NA:2016 gir videre føringer for krav til omfang av prosjekteringskontroll og 
utførelseskontroll avhengig av pålitelighetsklasse. Dette innebærer iht. tabell NA.A1(902) og 
NA.A1 (903) at det for prosjekteringskontroll og utførelseskontroll av geotekniske arbeider kan 
forutsettes henholdsvis PKK2 og UKK2, se tabell 3 og 4. 
 
Prosjekteringskontrollklasse: 

 
Tabell 3 Prosjekteringskontrollklasse. (DSL = Design supervision level; PKK = Prosjekteringskontrollklasse) 

For prosjektering av utbyggingen gjelder dermed at det utføres egenkontroll (DSL 1), intern 
systematisk kontroll (DSL 2) og i tillegg utvidet kontroll (DSL 3). Iht. standarden kan utvidet 
kontroll i prosjekteringskontrollklasse PKK2 begrenses til en kontroll av at egenkontroll og 
intern systematiske kontroll er gjennomført og dokumentert av det prosjekterende foretaket. 

Iht. Plan- og bygningsloven [10] §24 og Byggesaksforskriften [7] et det krav til uavhengig 
kontroll av geoteknisk prosjektering for tiltak under tiltaksklasse 2. Byggesaksforskriften [7] 
§14 spesifiserer kontrollomfang for geoteknisk prosjektering i ulike tiltaksklasse. For tiltaket 
under tiltaksklasse 2 begrenses kontrollomfanget til følgende: 

- Kontroll av dokumentert kvalitetssikring. 
- Kontroll av om det er gjort kvalifisert undersøkelse av grunnforholdene, og at geoteknisk 

rapport/notat foreligger. 
- Kontroll av at prosjekteringen er plassert i geoteknisk kategori og pålitelighetsklasse. 

Utførelsekontrollklasse: 
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Tabell 4 Utførelsekontrollklasse. (IL = Inspection level; UKK = Utførelseskontrollklasse).

For utførelsen gjelder at det skal utføres egenkontroll (IL 1), intern systematisk kontroll (IL 2) og
i tillegg utvidet kontroll (IL 3). I henhold til standarden skal utvidet utførelseskontroll i
utførelsekontrollklasse UKK2 bekrefte at egenkontroll og intern systematisk kontroll er
gjennomført og dokumentert av det utførende tiltaket.

4.9 Kvalitetssystem

NS-EN 1990:2002+NA:2016 krever at ved prosjektering av konstruksjoner i pålitelighetsklasse

2, 3 og 4 skal et kvalitetssystem være tilgjengelig, og at dette systemet skal tilfredsstille NS-EN

ISO 9000-serien for konstruksjoner i pålitelighetsklasse 4. Sweco sitt kvalitetssystem

tilfredsstiller sistnevnte, og kravet er derfor ivaretatt for pålitelighetsklasse 2.

5.0 Geoteknisk vurdering

Dimensjonering av vegoverbygning er ikke utført i dette notatet. Vegoverbygningen må 

imidlertid dimensjoneres av vegplanlegger.

5.1 Geotekniske parametre

De aktuelle geotekniske parametre som er vist i tabell 5 er vurdert utfra SVV’s håndbok V220

§2.9.5.1 og de utførte geotekniske grunnundersøkelsene.

Tabell 5 Geotekniske parametere som er brukt ved beregninger.

Materiale Tyngdetetthet

KN/m3

Friksjonsvinkel, 0 Attraksjon, 

kPa 

Vegfylling 19 40 0 

Eksisterende fyllmasser 19 38 0 

Siltig sandig materiale 19 33 0 
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5.2 Stabilitetsvurdering 

Vegfylling: 

Stabilitetsberegning er utført ved bruk av program GeoSuite. 

Profil 70 er vurdert som kritisk profil. Det er planlagt en ca. 2,0 m høy vegfylling ved P70. 

Fyllingsfronten er planlagt på 1:2. 

Stabilitetsberegning er kun utført for drenert fase siden grunnen består av friksjonsmasser. 

Det er brukt dimensjonerende trafikklast 13 kPa oppå fyllingen ved beregningen. 

Resultat fra stabilitetsberegning viser at sikkerhets mot utglidning for den planlagte fyllingen 

er større enn 1,4, jfr. tegn. G021 i vedlegg 2 og tabell 6.  

Det anbefales at eventuelt matjordlag eller torvlag fjernes før vegfyllingen legges ut. 

Det anbefales å bruke fiberduk mellom stedlige masser og tilbrakte masser. 

Det anbefales å bruke gode friksjonsmasser for oppfylling. 

Alle tilbrakte massene må komprimeres etter standard NS3458. 

Vegskjæring: 

Det er planlagt vegskjæring der det skal omlegge Grønnvollvegen, se tegn. G02 i vedlegg 1. 

Skjæring er ca. 2,0 m høy ved P20. Grunnen består av sand masser øverst og derunder er 

det silt/finsand masser. Silten/finsanden er bløt. Utgraving kan utføres med helning 1:1,5 

eller mindre.  

Men utgraving i slike masser under grunnvannstanden er utfordrende mtp erodering av 

massene og eventuelt utglidning av skråning. I slike tilfeller må man lage slakere 

graveskråningen, helst med helning 1:2 eller mindre. For å hindre erosjon av massene må 

graveskråningen sikres med plastring. Det anbefales et 0,5 m tykt pukk av 8-64 fraksjon eller 

tilsvarende masser.  

For å hindre eventuelle overflate erosjon i gravefasen pga regn må graveskråningen sikres 

med presenning.  

Dersom utgravingen blir ustabil må det kontaktes geotekniker.  

For å hindre erosjon ved skråningsfoten i framtiden må det etableres et godt 

dreneringssystem ved skråningsfoten. Dersom skjæringsmasser er vannholdig, må 

skråningen sikres med egne drensgrøfter og drensrør, som vist i figur 2 nedenfor: 
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FEIL! FANT IKKE REFERANSEKILDEN. 
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Figur 2 Egen drensgrøft for spesielt vannholdige skjæringsmasser. Kilde: utklipp fra teknisk regelverk.  

Vi vurderer at området og lokal stabilitet er tilstrekkelig for den planlagte utbyggingen ifm. 

forbedring av trafikksikkerhet i veikryss Grønnvollvegen og Fv 868. 

Tabell 6 Oppsummering av stabilitetsberegning for den planlagte utbyggingen. 

Profil 
Beregnings-
program 

Beregnings- 
metode 

Sikkerhetsfaktor Merknad 

P70 GeoSuite aø 1,87; 2,30 og 2,44. 
For den planlagte utbyggingen.  
Jfr. tegn. G021 i vedlegg 2. 

5.3 Setning 

Grunnen består stort sett av friksjonsmasser og fjelldybde varierer fra fjell i dagen og til 2,4 m 

dybde. Fyllingshøyde er mindre enn ca. 2-2,5 m. Alle tilbrakte massene komprimeres etter 

standard NS3458. Det forventes dermed noen setninger i byggefasen pga komprimering av 

stedlige masser. Eventuelle setninger etter byggefase vil være neglisjerbare.  

5.4 Frostsikring 

Dimensjonerende frostmengde F100 for Lyngen kommune er satt til 31000 h0C. 

Telefarlighetsklassen til stedlige masser er ikke kjent. Det anbefales dermed at vegfylling og 

drensesystem frostsikres. 

Vegoverbygning må imidlertid dimensjoneres av vegplanlegger. 
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5.5 Drenering 

Overflate vann fra veg må dreneres bort ved etablering av aktuelt drensesystem. 

6.0 Referanser 

1. 10212025-Geo 01 Datarapport grunnundersøkelse i Furuflaten, Lyngen kommune, datert 
23.04.2019, utarbeidet av Sweco Norge AS. 

2. PowerPoint(.ppt) dokument, Veg Furuflaten – alternativer tilsendt av Steinar Høgtun, 
datert 31.01.2019. 

3. Eurokode 0: NS-EN 1990:2002 + A1:2005 + NA:2016. 
4. Eurokode 7: NS-EN 1997-1:2004 + A1:2013 + NA:2016. 
5. Eurokode 8: NS-EN 1998-1:2004 + A1:2013 + NA:2014. 
6. NS3458 Komprimering – Krav og utførelse. 
7. Direktoratet for byggkvalitet: Byggesaksforskriften (SAK 10). 
8. Direktoratet for byggkvalitet: Byggteknisk forskrift (TEK 17). 
9. Statens vegvesen (SVV), Håndbok V220, Geoteknikk i vegbygging. 
10. Plan- og bygningsloven [x] §24 og Byggesaksforskriften 

 

7.0 Vedlegg 

1. Situasjonsplan: tegn G02. 

2. Resultat stabilitetsberegning: tegn G021. 
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VEDLEGG 1 

 

24.04.2019 

Situasjonsplan. 
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Resultat stabilitetsberegning. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/222 -12 

Arkiv: 91/38 

Saksbehandler:  Edmund Skog 

 Dato:                 27.05.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
42/19 Lyngen formannskap 13.06.2019 

 

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - deling av 
eiendommen gnr. 91 bnr. 38. 

Henvisning til lovverk: 
 
Plan og bygningsloven §19-2 
 
Vedlegg 
1 Kart 

 

 

Rådmannens innstilling 
 
Det gis dispensasjon jfr. Plan og bygningsloven §19-2 for fradeling av ca. 710 kvadratmeter til 
boligtomt fra område avsatt til næringsbebyggelse (BN8). 
Godkjenning etter plan og bygningsloven §20-1 av omsøkt boligtomt skjer når utslippstillatelse 
og geoteknisk vurdering foreeligger. 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Hjemmelshaver på eiendommen gnr.91 bnr.38 Torun Elise Odden som søker om dispensasjon 
fra formålet næring til bolig i BN8 område Storsteinnes. 
   
En del av arealet på eiendommen er av satt til boligformål og resten til næring. 
For å få til en boligtomt på eiendommen må hun ha dispensasjon fra formålet næring for å ta ca. 
700 kvadratmeter fra NB8 område til bolig. 
Saken har vært ute på høring, det er ikke kommet merknader eller innsigelser i saken. 
Kulturminner: 
I følge «Askeladden» er det ikke registrerte kulturminner på eiendommen. Nærmeste 
registrering er ca. 300 meter vest for omsøkt parsell.  
 
Samfunnssikkerhet:     
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Området ligger utenfor aktsomhetsområde for skred/flom men innenfor marin grense.  
 
 
Grunnen består av morene materiale tykt dekke som grenser mot marine strandavsetning tykt 
dekke. Det kreves derved en geoteknisk vurdering av området. 
 
Landbruk: 
Området er i arealplanen avsatt til andre formål enn landbruk. 
 
 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
En del av omsøkte tomt er i boligområde B15 men trenger tilleggsareal fra BN8 for å få til en 
boligtomt 
Økonomiske konsekvenser 
Ingen 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Avklares i geoteknisk vurdering. 
Miljøkonsekvenser 
Vurdert ok 
Folkehelse/friluftsliv 
Vurdert ok  

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Skal de kunne bygge på egen eiendom er det ikke alternativt område. Valgte plassering av tomta 
er den som trenger minst areal fra næringsområdet.
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/111 -6 

Arkiv: 108/23 

Saksbehandler:  Edmund Skog 

 Dato:                 28.05.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
43/19 Lyngen formannskap 13.06.2019 

 

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - deling av 
grunneiendom gnr. 108 bnr. 23. 

Henvisning til lovverk: 
 
Plan og bygningsloven §19-2 
 
 
Vedlegg 
1 Kart 

 

Rådmannens innstilling 
Det gis dispensasjon jfr. Plan og bygningsloven §19-2 samtidig som det gis delingstillatelse jfr. 
samme lov §20-1 for fradeling av: 
966m2 fra 108/23 til 108/94 Reidar Gangsø 
450m2 fra 108/23 til 108/53 Liv G. Simonsen 
322m2 fra 108/23 til 108/71 Erland C. Simonsen 
Som betingelse settes at etter overskjøting av tilleggsarealet skal det sammenføyes med tomtene 
som det er søkt tilleggsareal til. 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Saken har vært ute på høring og det er ikke kommet merknader eller innsigelser i saken. 
Hjemmelshaver til eiendommen gnr. 108 bnr. 23 Jan Erik Pettersen søker om dispensasjon for 
fradeling av tilleggstomter til 108/94, 53 og 71. 
108/94 bolig næringstomt søker om et tilleggsareal på 966 kvadratmeter fra LNFR område. 
108/53 boligtomt søker om et tilleggsareal på 450 kvadratmeter fra LNFR område hensynssone 
H530-2 (friluft).   
108/71 boligtomt søker om et tilleggsareal på 322 kvadratmeter fra LNFR område hensynssone 
H530-2 (friluft). 
 
Eiendommens beliggenhet: 
Omsøkte eiendom 108/23 ligger på Sandneset ca. 1,3 km fra brua over Straumen mot Russelv.  
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Kulturminner: 
Det er ifølge «Askeladden» registrert ett kulturminne i område. Dette ligger ca. 130 meter nord 
og vest for nærmeste omsøkte tiltak. 
 
 
 
Landbruk: 
Det er ikke dyrka mark som søkes fradelt, ikke landbruksinteresse. 
 
Veg: 
Parsellene trenger ikke ny adkomst fra offentlig veg. 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
108/94 er en bolig næringstomt her søkes det om areal fra LNFR (landbruk, natur, friluft, og 
reindrift) område. De to andre parsellene ligger i boligområde og det søkes fradelt areal fra 
LNFR område, hensynssone friluft.  
Økonomiske konsekvenser 
Ingen 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Området er utenfor faresonen snøskred og steinsprang. 
Innenfor Maringrense. Grunnen består av breelv og/eller bresjøavsetning uspesifisert. 
Da det søkes om tilleggsareal til eksisterende tomter blir det ikke krevd en geoteknisk vurdering 
før ved en eventuell byggesøknad. 
Miljøkonsekvenser 
Vurdert  
Folkehelse/friluftsliv 
Vurdert 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Her søkes tilleggsareal til eksisterende tomter. Landbruksinteresser er ikke tilstede. Friluft 
området blir i liten grad berørt
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/181 -9 

Arkiv: 118/41 

Saksbehandler:  Beathe Ditlefsen 

 Dato:                 03.06.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
44/19 Lyngen formannskap 13.06.2019 

 

118/41: Dispensasjon fra pbl §1-8, byggegrense mot sjø og vassdrag, og fra 
kommuneplanens arealdel 2017-2029 - arealformål og planbestemmelser. 

Henvisning til lovverk: 
 
Plan- og bygningsloven 
Kommuneplanens arealdel 2017-2029 
 
1 118/41 - søknad om dispensasjon fra PPB § 1-8 - Berit Jegervatn og Birte Hansen Nordgård 
2 Tegning mm. 
3 Skylddelingsforretning 
4 118/41 - Tilrår ikke dispensasjon 
5 uttalelse 118-41 Jægervatn 

 

 

Rådmannens innstilling 
I medhold av pbl §19-2 avslås søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig som 
omsøkt.   
 
 
 
Eiendom:   Gnr 118 Bnr 41  
Hjemmelshaver:  Berit Jegervatn ½  

Birte Hansen Nordgård ½  
Beliggenhet:   Heimnes ved Jægervatnet, Lyngen kommune. 69,72749oN, 19,87158oØ. 

Saksopplysninger 
 
Hjemmelshavere på overnevnte eiendom søker om dispensasjon fra formål og planbestemmelser i 
kommuneplanens arealdel 2017-2029, samt pbl § 1-8 til oppføring av fritidsbolig på eiendommen 
118/41. Tiltaket ligger innenfor 100 meters beltet til fredet vassdrag, Jægervatn.  
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Fritidsboligen skal føres opp på parsell som ble utgått ved skylddelingsforretning avholdt den 
30.10.1971. Eiendommen er anført som hyttetomt. Tomta er ikke bebygd per i dag. Der er tidligere 
gitt byggetillatelse på eiendommen, sist den 21.10.1993, og tilfeldigheter har gjort at det ikke er ført 
opp noe her. 
 
Tomten ligger ca 400 meter fra nærmeste hytte/bolighus på Jægervatnets vestside. Omsøkte 
fritidsbolig planlegges ca 25 meter fra strandlinjen til Jægervatnet, mellom kote 4 og 5. 
 
Eiendommen er i kommuneplanens arealdel (KPA) 2017-2029 avsatt til landbruks-, natur- og 
friluftsområde samt reindrift (LNFR-område). I tillegg ligger området i hensynssone for landbruk, 
H510_6.  
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
 Tiltaket ligger i et område avsatt i kommuneplanens arealdel 2017-2029 til landbruks-, 
natur-, og friluftsområde samt reindrift (LNFR) med tillatelse til bygge- og anleggsvirksomhet som 
har direkte tilknytning til stedbunden næring. Videre ligger området i hensynssone for landbruk, 
H_510. I disse områdene legges det særlig vekt på landbrukets ressursgrunnlag og unngåelse av 
driftsmessige ulemper. I forbindelse med detaljplanlegging, dispensasjoner eller annen 
arealdisponering innenfor hensynssonene skal det foreligge en grundig landbruksfaglig vurdering.  
 
I planbestemmelsene fremkommer det i kap. 4.6.1, bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende 
strandsone følgende bestemmelser for byggegrense mot sjø: 
 

i) For Jægervassdraget inklusiv Jægervatnet (fredet vassdrag), kan det ikke oppføres 
bygninger nærmere vassdraget enn 100 meter, med unntak av:  
- der offentlig veg er lokalisert nærmere.  
- der byggeformål er vist i arealdelen. I disse områdene tillates ikke bebyggelse nærmere 
enn 20 m fra vannkanten. 
 

I plan og bygningsloven § 1-8, forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag fremkommer det : 
 I 100-meters beltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlige hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 
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Fig 1: Kartutsnitt hentet fra kommunekart.com. Eiendommen 118/41 merket med markør. 
 
Det søkes om dispensasjon fra LNFR formål i kommuneplanens arealdel, planbestemmelser samt 
pbl §1-8 som gjelder byggegrense mot sjø og vassdrag. 
 
Dispensasjonssøknaden har vært på høring i perioden 27.03.2019- 03.05.19.  
(Frist ble forlenget med 14 dager pga høytidsdager, påske, etter anmodning fra rendalen 
reinbeitedistrikt) 
 
 
Høringsinstans Sendt på 

høring 
Tilsvar 

 
REINBEITEDISTRIKT 33 RENDALEN v/ Berit Kristine Utsi  

 
27.03.2019 

 
03.05.2019 

 
SAMEDIGGI/SAMETINGET 

 
27.03.2019 

 
11.04.2019 

 
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)  

 
27.03.2019 

 
Ingen svar 

 
FYLKESMANNEN I TROMS  

 
27.03.2019 

 
08.04.2019 

 
TROMS FYLKESKOMMUNE - Kulturetaten 

 
27.03.2019 

 
Ingen svar 

   
 

 
Reinbeitedistriktet 33 Rendalen: 
Rendalen reinbeitedistrikt fraråder at det gis tillatelse til oppføring av fritidsbolig i området. 
Områdene rundt Jægervatn er viktig vår- og høstbeiter for reindrifta. Utvidelse av bebyggelse vil 
medføre økt forstyrrelse og ferdsel. 
Hyttebygging bør unngås i området da det er LNFR område. Hyttebygging bør konsentreres i 
hyttefelt så langt det er mulig, og bør ikke utvides innover mot Jægervassbotn.  
 
Samediggi/Sametinget: 
Uttaler at de ikke har kulturfaglige merknader til søknaden. De kjenner ikke til at der er 
registrert automatisk freda samiske kulturminner i det aktuelle området.  
De viser forøvrig til egen uttalelse fra Troms Fylkeskommune. 
 
Fylkesmannen i Troms: 
Påpeker at Jægervatnet er en del av varig verna vassdrag, og i første rekke et vern mot 
kraftutbygging. Videre at det vil være i strid med regjeringens vassdragspolitikk om 
verneverdiene blir forringet gjennom kortsiktig og tilfeldig arealplanlegging. Jægervatnet er 
kartlagt som et svært viktig friluftsområde.  
Tiltak på en eiendom som ligger helt inntil Jægervatnet vil oppleves som privatiserende og som 
igjen vil kunne påvirke allmenhetens bruk negativt. De viser til tankegangen som ligger bak 
vassdragsvernet og bestemmelsene i forhold til verna vassdrag i kommuneplanens arealdel.  
 
Fylkesmannen anbefaler Lyngen kommune å avslå søknaden om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel. Dersom Lyngen kommune kommer frem til at landbruks-, natur og 
friluftsinteressene blir bedre ivaretatt ved gjennomføring av tiltaket ber de om at dette 
begrunnes. Om ikke vil Fylkesmannen vurdere å påklage et vedtak hvor søknaden innvilges. De 
ber om å få tilsendt avgjørelsen i saken når denne foreligger. 
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Troms Fylkeskommune: 
Ingen tilsvar. 
 
NVE: 
Ingen tilsvar 
 
Landbruksfaglig vurdering:  
I forbindelse med skylddelingsforretning ble eiendomsdelingen anbefalt av jordstyret under 
behandling av saken i 1971. (vedlagt). 
 
Folkehelse/friluftsliv 
Jægervatnet er et yndet området for friluftsliv, både fiske og fotturer. Området der tomta ligger er 
ikke i hensynssonen for friluft. 
Det fremkommer i søknaden at strandsonen i området ikke blir benyttet til rekreasjon/turområde da 
terrenget på og rundt eiendommen er vanskelig og ferdes i. Det ligger ingen tursti langs 
vannet/strandlinja på denne siden av Jægervatnet, denne går ca 150 meter overfor tomten.  
 
Reindrift:  
Tomta ligger ikke i hensynssonen for reindrift. I henhold til kilden.nibio.no ligger:  
 området utenfor trekklei, flyttlei og oppsamlingsområde for reindrift. Området ligger 
innenfor beiteområde for rein vår, sommer og høst beite.  
 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
 
Grunnforhold/ras:  
I henhold til kommuneplanens arealdel 2017-2029 ligger ikke området innenfor aktsomhetsområde 
for ras. NGUs løsmassekart viser at eiendommen ligger under marin grense og består av marine 
starandavsetninger. Før evt tillatelse til tiltak i dette området gis må det foreligge geoteknisk 
vurdering av grunnforholdene.  
 
Miljøkonsekvenser 
Tiltaket planlegges ca 20- 25m fra Jægervatnet. 
 
Kultur og kulturminner: 
Med grunnlag i temakart Tromsatlas er det ikke registrert fredede bygninger, kulturminner eller 
flater i omsøkte område. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
I plan og bygningsloven § 19-2 heter det at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynet bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering. Det bør ikke innvilges dispensasjon fra plan når berørt stalig eller regional 
myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 
 
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR. Videre er Jægervassdraget er et vernet 
vassdrag gjennom verneplan IV for vassdrag av 1993. Kommuneplanens arealdel kap. 4.6 fastsetter 
et byggeforbud innen 100 m fra vassdraget. Eiendommen ligger innenfor hensynssone H_510 
Hensyn landbruk, et av kjerneområdene for landbruk i kommunen. Tiltaket er i strid med 
bestemmelser samt arealformål i kommuneplanens arealdel 2017-2029 og pbl § 1-8, byggegrense 
mor sjø og vassdrag. 
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Hytten planlegges oppført nært eksisterende bebyggelse, ca 300-400 meter. Videre går det en 
skogsbilvei rett på oversiden av tomten. Søker opplyser at det er ved to tidligere anledninger gitt 
byggetillatelse på nettopp denne tomta, siste gang i 1993. 
 
I skylddelingsforretningen utført i 1971 ble eiendomsdelingen anbefalt av jordstyret under 
behandling av saken. Landbruksansvarlig uttaler at en vurdering av hensynet til landbruk dermed er 
ivaretatt. 
 
Området rundt Jægervatnet er et viktig friluftsområde, herunder fiske, turgåing, bading, padling, 
sykling og skigåing vinterstid.  
Hensynet til bestemmelsen når det gjelder interessene for natur og friluft er ifølge søker ivaretatt. 
Dette ved at område på og rundt tomta ikke er leveområde for truende arter. Videre mener søker at 
hyttebygging ikke vil være et inngrep som påvirker vannstrengen eller kantvegetasjon langs denne. 
Oppføring av hytten vil ikke ha en negativ påvirkning på av rekreasjonsmulighetene ettersom tomta 
ikke benyttes hverken til turgåing, strandrekreasjon, padling, bærplukking mv. Strandsonen på 
eiendommen har et vanskelig terreng og benyttes ikke til frilufts formål. Der går en sti ca 150 m 
lenger opp som benyttes til dette.  
 
Når det gjelder reindrift uttaler Rendalen reinbeitedistrikt at selv om området ikke er definert som 
hensynssone for reindrift så er området av betydning for reinens trekkveier og beitebruk. Utvidelse 
av bebyggelse vil medføre økt ferdsel og forstyrrelse, og det frarådes og gi tillatelse til oppføring av 
fritidsbolig i området.  
Søker påpeker at tomta ligger utenfor trekkleir og har ikke vært benyttet som beiteområde for rein. 
Imidlertid vil det ikke settes opp gjerde rundt eiendommen. Med dette vil reinen kunne ferdes fritt i 
området og ikke forhindres til beite/trekklei.  
 
I kommuneplanens arealdel er det bestemmelser for byggegrense mot sjø, herunder Jægervassdraget 
inkl Jægervatnet, kap 4.6.1 bokstav i), det kan ikke oppføres bygninger nærmere vassdraget enn 100 
meter, med unntak der offentlig veg er lokalisert nærmere. I tillegg opprettholdes tidligere områder 
for «turisme og reiseliv» som grenser mot Jægervatnet. I disse områdene tillate ikke bebyggelse 
nærmere enn 20 m fra vannkanten.  
Jfr plan og bygningsloven § 1-8 skal hensynet til allmenne interesser veie tungt ved vurdering av 
tiltak i strandsonen. Fylkesmannen bemerker at tiltak helt inntil Jægervatnet vil oppleves som 
privatiserende, noe som igjen vil kunne påvirke allmennhetens bruk negativt. De anbefaler at søknad 
om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel avslås.  
 
I en samlet vurdering finner rådmannen at hensynet bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra 
vil bli tilsidesatt ved dispensasjon som omsøkt, vider vil ikke fordelene være vesentlig større enn 
ulempene. De to kumulative vilkårene i pbl § 19-2 er dermed ikke oppfylt. Det legges også særlig 
vekt på negativ uttalelse i saken av berørte sektormyndigheter.  
 
Rådmannen finner derfor at vilkårene til dispensasjon jfr pbl §19-2 ikke er til stedet. Det innstilles 
på avslag på dispensasjon som omsøkt til oppføring av hytte på fnr 118 bnr 41 ved Jægervatnet.
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Statens Hus 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

 Telefon: 78 95 03 00 
www.fylkesmannen.no/tf 
 
Org.nr. 967 311 014 

  Vår dato:  Vår ref: 

  08.04.2019  2019/4997 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  27.03.2019  2019/181-3 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Bjørn Einan, 77642105 
  
 
 
  

Lyngen kommune 
Strandveien 24 
9060 LYNGSEIDET 
 
 

  
 

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel – hyttebygging på gnr. 118 
bnr. 41 i Lyngen kommune 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser til kommunens brev av 27. mars i år, hvor det går fram 
at det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra forbud mot tiltak i 100-
meters-sonen i forbindelse med søknad om oppføring av hytte på eiendommen. Eiendommen 
grenser til Jægervatnet, og ble opprettet som en hyttetomt på 1,5 dekar i 1971. Eiendommen er 
ubebygd. 
 
I tillegg til de opplysninger som kommer fram i kommunens brev, har vi konferert med Skog 
og landskap sine gårdskart, NGU sine løsmassekart og skredkart, Miljødirektoratets 
Naturbase, samt flyfoto fra området. 
 
Tiltaket er i strid med plan og bygningsloven, hvor det i § 1-8. - Forbud mot tiltak mv. langs 
sjø og vassdrag – heter: 
I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 
 
Jægervatnet er en del av varig verna vassdrag, Vassdragsvernet er i første rekke et vern mot 
kraftutbygging. Men både regjeringen og Stortinget har henstilt om at andre inngrep som kan 
skade verneverdiene bør unngås. Dette ut fra den tankegang at når samfunnet velger bort 
muligheten for å produsere samfunnsnyttig elektrisk kraft med den hensikt å ta vare på 
verneverdiene, så skal ikke andre utbyggingstiltak (og ofte da også mindre samfunnsnyttig 
tiltak) forringe eventuelt ødelegge de verdiene som verneplanene for vassdragene skulle ivareta. 
Det er derfor i strid med regjerings vassdragspolitikk om de samme verdiene blir forringet 
gjennom kortsiktig og tilfeldig arealplanlegging. 
 
Vi viser til at Jægervatnområdet er kartlagt som et svært viktig friluftsområde.  Jægervatnet er et 
stort vann med mye forskjellig friluftsbruk hele året. Vanligste aktivitetene er fiske, turgåing på 
stier langs vannet, bading, kano- og kajakkpadling, fyre bål ved strandkanten, sykling, skigåing, 
samt bærplukking på myrene i området rundt Jægervatnet. Jægervatnet har oppgang av både laks 
og sjørøye og er et veldig viktig innlandsfiskevann. 
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  Side: 2/2 

Vi minner også om bestemmelsene i kommuneplanens arealdel om verna vassdrag: 
For Jægervassdraget inklusiv Jægervatnet (fredet vassdrag), kan det ikke oppføres bygninger 
nærmere vassdraget enn 100 meter, med unntak der offentlig veg er lokalisert nærmere. I 
tillegg opprettholdes tidligere områder for «turisme og reiseliv» som grenser mot 
Jægervatnet. I disse områdene tillates ikke bebyggelse nærmere enn 20 m fra vannkanten. 
 
Fylkesmannens vurderinger og anbefalinger til Lyngen kommune: 
I plan og bygningsloven § 19-2 heter det at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering. 
 
Tiltak på en eiendom som ligger helt inntil Jægervatnet vil oppleves privatiserende, noe som 
vil kunne påvirke allmennhetens bruk negativt. Vi viser videre til tankegangen som ligger bak 
vassdragsvernet, og til bestemmelsene i forhold til verna vassdrag i kommuneplanens 
arealdel.  
 
Vi anbefaler Lyngen kommune å avslå søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel. Dersom kommunen kommer til at landbruks- natur og friluftsinteressene blir bedre 
ivaretatt ved gjennomføring av tiltaket, ber vi om at dette begrunnes. Om ikke vil vi vurdere å 
påklage et vedtak hvor søknaden innvilges. Vi ber derfor om å få tilsendt avgjørelsen i saken 
når denne foreligger. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Hans Rønningen 
seksjonsleder plan 

  
 
Bjørn Einan 
rådgiver plan 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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33T ITTUNJÁRGA/RENDALEN 
v/ Berit Kristine Utsi 
Heammogieddi 
9520 Kautokeino 
ittunjarga@gmail.com 
93283374 

Lyngen kommune 
Strandveien 24 
9060 Lyngseidet 
 
 

 

 

Viser til høringsbrev 27.3.19, ref 2019/181-3, om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for gr 
118/41, samt mail om utsatt høringsfrist. 

 

Områdene rundt Jægervatn er viktige vår- og høstbeiter 
for reindrifta.  Disse er allerede innskrenket ved Åsland 
nydyrkingen, og andre inngrep. Gjenværende 
sammenhengende områder i lavereliggende strøk er 
derfor av stor verdi for reindrifta. Selv om området ikke er 
definert som hensynssone/flyttlei, så er området av 
betydning for reinens trekkveier og beitebruk. Utvidelse 
av bebyggelse vil medføre økt forstyrrelse og ferdsel.  

Området er regulert som LNRF område, og hyttebygging 
bør så langt det er mulig unngås i nevnte område. 
Distriktet er av den oppfatning at hyttebygging bør 
konsentreres i hyttefelt så langt det er mulig. Rundt 
Jægervatnet ønsker man at nybygging skal konsentreres 

03.05.19 
Innspill til høring – dispensasjon fra kommunens 
arealplan 118/41 
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Side 2

til eksisterende bebyggede områder, og bebyggelsen bør 
ikke utvides innover mot Jægervassbotn.  

På bakgrunn av dette fraråder distriktet at det gis 
tillatelse til oppføring av fritidsbolig i området. 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Berit Kristine Utsi 

Distriktsleder
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/581 -110 

Arkiv: K46 

Saksbehandler:  Terje Størseth 

 Dato:                 22.05.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
45/19 Lyngen formannskap 13.06.2019 

 

Tildeling av elgkvote Indre Lyngen 2019 

Henvisning til lovverk: 
 

 Viltloven 
 Hjorteviltforskriften: 
 

§ 18.Fellingstillatelse for elg og hjort 
Kommunen tildeler årlig fellingstillatelser for elg og hjort til godkjente vald med et tellende 
areal som minimum tilsvarer minstearealet. Fellingstillatelsen gjelder innenfor det godkjente 
valdet. 
 
For vald eller bestandsplanområder med godkjent bestandsplan skal fellingstillatelsene vise 
antall dyr uten spesifikasjon på alder og kjønn, og avskytningen skal utføres i samsvar med 
alder og kjønn i godkjent bestandsplan. For bestandsplanområder tildeles fellingstillatelsene 
hvert enkelt vald. 
 
For vald uten godkjent bestandsplan beregnes antall fellingstillatelser ved å dividere valdets 
tellende areal med gjeldende minsteareal. Fellingstillatelse skal fordeles på følgende kategorier 
a) elg: kalv (½ år), voksne hunndyr (1½ år og eldre), voksne hanndyr (1½ år og eldre),  
b) hjort: kalv (½ år), voksne hunndyr (1½ år og eldre), spissbukk (bukk med ugreina gevir), og 
voksne hanndyr (1½ år og eldre).  
For begge artene kan kalv felles i stedet for voksne dyr. 
 
Kommunen skal sende fellingstillatelsen til valdansvarlig representant innen 15. juni. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Elgvaldene i Lyngen kommune uten vedtatt bestandsplan tildeles dyr etter §18 avsnitt 3 som vist 
i tabellen under:  
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Jaktområde / -vald Okse 1 ½ 
år og 
eldre: 

Ku 1 ½ 
år og 
eldre: 

Kalv: Uttak 
problemdyr: 

Totalt antall 
tildelte dyr:  

Rundfjell jaktvald 1 1 3  5 
Varto Jakfelt 2 1 3 1 7 
Oksen jaktfelt 1 1 2 1 5 
Kvalvik – pollen 
jaktfelt 

1 1 2  4 

Sum: 5 4 10 2 21 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Ytre Lyngen storvald fikk 2017 godkjent 3 årlig avskytningsplan i henhold til godkjent 
bestandsplan for perioden 2017 – 2019. For 2019 skal det i bestandsplanområdet felles 21 dyr. 
 
For områdene uten godkjent bestandsplan skal det årlig tildeles dyr i henhold til 
hjorteviltforskriftens §18, ledd 3. 
 
Kommunen skal sende fellingstillatelsen ut innen 15. juni. 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Det vises til godkjent kommunal målsetting for elgforvaltning 2017-2020 i Lyngen kommune. 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Tabellen under viser antall tildelte og felte dyr de siste 5 år: 
 
Årstall: Antall tildelte dyr: Antall felte dyr: Fellingsprosent: 
2014 33 31 93,9% 
2015 31 29 93,5% 
2016 36 34 94,4% 
2017 41 39 95,1% 
2018 42 42 100% 

 
Figuren under viser avskyting fordelt på alder og kjønn i samme periode: 
 

2014 2015 2016 2017 2018
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Okse 2 ½ år og eldre Okse 1 ½ år Oksekalv

Ku 2 ½ år og eldre Ku 1 ½ år Kukalv
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I forhold til kommunal målsetting for elgforvaltning i Lyngen kommune 2017 – 2020 ser vi ut 
til å ha mer dyr enn det hovedmål 1 i planen legger opp til. Planen tar sikte på en stabilisering av 
elgstammen tilsvarende et årlig uttak i kommunen på 35 dyr. 
 
Ut fra statistikk ser man at man de siste par årene har hatt en avskyting som i større grad er 
tilpasset utfordringene med skjev kjønnsfordeling i elgstammen. Med å i større grad ta ut 
hunndyr, blir elgstammen bedre balansert. Dette igjen, forventes å føre til høgere kalvevekter på 
høsten og at hvert enkelt dyr er i bedre «kondisjon». 
 
Det har også de senere år vært fokus på problem med elg som slår seg til i boligfelt gjennom 
etterjulsvinteren. 
 
Derfor foreslås enda et år med forhøyet uttak i forhold til bestandsmålet i kommunal målsetting: 
 
Jaktområde / -vald Okse 1 ½ 

år og 
eldre: 

Ku 1 ½ 
år og 
eldre: 

Kalv: Uttak 
problemdyr: 

Totalt antall 
tildelte dyr:  

Rundfjell jaktvald 1 1 3  5 
Varto Jakfelt 2 1 3 1 7 
Oksen jaktfelt 1 1 2 1 5 
Kvalvik – pollen 
jaktfelt 

1 1 2  4 

Sum: 5 4 11 1 21 
 
Tildelinga over er tilsvarende tildelinga for 2018 og tilsvarer et uttak basert på minsteareal i 
underkant av 4000 da. 
 
Til sammen blir da samlet tildeling i Lyngen kommune for 2019 på 42 dyr. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/355 -2 

Arkiv: V60 

Saksbehandler:  Terje Størseth 

 Dato:                 03.06.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
46/19 Lyngen formannskap 13.06.2019 

 

91/5 - Søknad om konsesjon for langtidsleie av areal - Alida Berg Storsteinnes 

Henvisning til lovverk: 
 
Konsesjonsloven: 
 
§ 3.(særlige rettigheter som omfattes av loven) 
Lovens regler om konsesjon gjelder også stiftelse og overdragelse av leierett og annen lignende 
bruksrett over fast eiendom med mindre retten er stiftet for en tid av høyst 10 år, uten adgang for 
brukeren til å kreve kontraktstiden forlenget ut over dette tidsrom. Det samme gjelder for andre 
rettigheter over fast eiendom som innebærer at eierens adgang til å rå over eiendommen eller til 
å få det økonomiske utbyttet av den blir vesentlig innskrenket. Stiftelse og overdragelse av 
utbyggingskontrakter av enhver art, herunder avtaler om fortrinnsrett til å foreta utbygging, 
medfører konsesjonsplikt uten hensyn til varighet. 
 
Fast eiendom kan ikke tas til brukelig pant for lengre tid enn 3 år uten konsesjon. 
 
Vedlegg 
1 Kopi avtale med kart 

 

 

Rådmannens innstilling 
I medhold av konsesjonsloven innvilges Alida Berg Storsteinnes konsesjon for leie av areal 
henhold til vedlagt avtale og kart på eiendommen 91/5 i Lyngen kommune. 
 
Avtalens varighet er 35 år. 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Søknaden gjelder langtidsleie av areal på landbrukseiendommen 91/5 med Bruksnavn 
Storsteinnes i Lyngen kommune. Søker, Alida Berg Storsteinnes, ønsker å leie et areal på i 
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underkant av 4 da. til oppsett av stall og ridebane. Arealet som ønskes leid ligger i tilknytning til 
gårdstunet på familiegården. 
 
J.fr. konsesjonslovens § 3 skal utleie av eiendomsrettighet utover 10 år, behandles på lik linje 
som for erverv av fast eiendom. 
 
Leier: 
Alida Berg Storsteinnes      16.02.1997 
 
Hjemmelshaver: 
Kjell Ivar Storsteinnes (1/1)      29.04.1963 
 
  
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Det aktuelle område er Lyngen kommunes arealplan avsatt til Landbruk-, natur- og 
friluftsformål samt reindrift (LNFR) med hensynssone for landbruk.  
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Avtalt bruk av arealet vurderes ikke å være i konflikt med konsesjonslovens formål. Planlagt 
arealbruk avklares gjennom framtidig byggesøknad. 
 
Landbrukseiendommen Storsteinnes er ikke lenger i aktiv drift. Bruksenheten består av to 
matrikkelenheter som til sammen utgjør 112 da dyrka jord. Største delen av dette arealet leies ut 
som tilleggsjord for andre. Beiteressursen på innmark benyttes ikke. 
 
Søker er hjemmelshavers niese. Hun ønsker å etablere seg i Lyngen. En forutsetning for dette er 
at hun kan få mulighet til å tilrettelegge på familiegården for å drive med hest. Familien har 
sammen med landbruksmyndigheten i kommunen sett på flere muligheter for å kunne få dette 
til.  
 
Sett under ett, vurderes konsesjonsforholdet å være positivt. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/96 -13 

Arkiv: 107/69 

Saksbehandler:  Beathe Ditlefsen 

 Dato:                 05.06.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
47/19 Lyngen formannskap 13.06.2019 

 

107/69: Søknad om dispensasjon fra bestemmelser i reguleringsplan for 
Russelv. 

Henvisning til lovverk: 
 
Plan- og bygningsloven 
Reguleringsplan for Russelv 
 

 

 

Rådmannens innstilling 
I medhold av pbl § 19-2 gis det dispensasjon fra bestemmelser i reguleringsplan for Russelv til 
oppføring av garasje 48 m2. 
 
Vilkår: 

Bebygd areal inkludert terrasser, garasje, fritidsbolig mv skal ikke overstiger  totalt 150 
m2. 

  
 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Hjemmelshaver på eiendom 107/69 skal føre opp fritidsbolig med garasje på eiendommen 
107/69 i hyttefelt på Russelv. Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Russelv hyttefelt gnr 
107 bnr 7. Reguleringsplanen ble godkjent av Lyngen kommunestyre 22.11.2016.  
 
I reguleringsplanens bestemmelser fremkommer det at det tillates oppført fritidsbolig og uthus 
inntil 10 m2, totalt bebygd areal 150 m2. Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplanens 
bestemmelser til oppføring av garasje på 48 m2 istedenfor uthus inntil 10 m2. Videre søkes det 
om å få endret plassering av avkjøring fra fylkesvei. Bebygd areal er ifølge søknaden 102 m2  på 
fritidsboligen. Totalt bebygd areal (BYA) slik det fremkommer vil da bli 150 m2. 
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Der er mottatt merknader fra nabo gnr 107 bnr 17, hjemmelshaver Elisabeth Andreassen, på 
tiltaket. Hjemmelshaver klaget også på reguleringsendring for eiendommen 107/2 Russelv i sin 
tid. Klagen ble behandlet i Lyngen kommunestyre i møte 22.02.17 sak 6/17 med vedtak: 

 klagen ikke tas til følge og oversendes Fylkesmannen i Troms for endelig avgjørelse.  
 Klagen gis ikke oppsettende virkning. 

 
Fylkesmannen i Troms fattet følgende vedtak, brev av 06.06.17 ref 2017/1838, i 
klagebehandlingen: 

 Lyngen kommunestyres vedtak av 22.11.16 sak 2015/2103 stadfestes. 
 

Fig.1 Utdrag av situasjonsplan over eiendommen 107/69: 

 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Tiltaket ligger i område avsatt for fritidsbebyggelse i reguleringsplan for Russelv 107/2. 
 
Følgende bestemmelser gjelder til bebyggelse og anlegg: 
 

3.2.2 Fritidsbebyggelse 
a) Innenfor områdene merket BFF1 til – BFF13 kan det oppføres fritidsboliger som vist 
på plankartet (nr. 1). 
b) På hver hyttetomt tillates oppført 1 hytte og 1 uthus. Hyttenes plassering skal tilpasses 
topografien på en best mulig måte. Stedegen vegetasjon og eksisterende terreng skal i 
minst mulig grad berøres (nr. 1). 
c) Bebygd areal på hver tomt skal ikke overstige 150 m2. Dette inkluderer terrasser og 
uthus. Areal på uthus skal ikke overstige 10 m2 (nr. 5). 
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d) Høyden på grunnmur skal være lavest mulig og hyttenes mønehøyder skal være 
maksimalt 6,0 m. Maksimal takvinkel skal være 40-45 grader (nr. 1 og 5). 
e) Hytte og uthus skal oppføres med samordnet materialbruk og fargebruk som gir en 
helhetlig virkning (nr. 1). 
f) Det tillates ikke oppført gjerder rundt hytter/tomter (nr. 2). 
g) Det tillates innlagt vann og vannklosett i hyttene. Det skal monteres avløpsanlegg i 
henhold til gjeldende forskrifter. Vann og avløpsledninger og kabelgrøft skal følge 
adkomstvegene (nr. 2). 
h) Det er ikke tillatt med luftspenn ved innstallering av strøm og inntakskabel til hyttene 
skal legges i grøft. Det tillates bruk av solcellepaneler, men disse må plasseres på en 
slik måte at de ikke virker skjemmende i forhold til omgivelsene (nr. 2). 

 
Følgende bestemmelser til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
 

3.3.1 Veger 
a) Vegen merket SKV1 er fylkesveg som skal nyttes til kjøreveg. Det tillates ikke 
avkjøringer fra offentlig veg utover det som reguleringsplanen viser. Enkeltavkjørsler 
er markert med piler på plankartet. 

 
Fig. 1 Utsnitt av plankart for Russelv 107/2. Omsøkte tiltak ligger på BFF13: 

 
 
Dispensasjonen har vært på høring i perioden: 28.03.2019 – 26.04.2019: 
(Statens Vegvesen ba om utsettelse på fristen med en uke. Dette ble imøtekommet) 
 
Høringsinstans Sendt på 

høring 
Tilsvar 

 
Rendalen Reinbeitedistrikt 33 v/ Berit Kristine Utsi  

 
28.03.2019 

 
Ingen 
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FYLKESMANNEN I TROMS  28.03.2019 Ingen 
 
TROMS FYLKESKOMMUNE, kulturetaten 

 
28.03.2019 

 
09.04.2019 

 
STATENS VEGVESEN REGION NORD  

 
28.03.2019 

 
02.05.2019 

 
SAMEDIGGI / SAMETINGET  

 
28.03.2019 

 
Ingen 

 
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 

 
28.03.2019 

 
12.04.2019 

 
 
Troms Fylkeskommune: 
Fylkeskommunens kulturminneforvaltning har ingen merknader i saken. 
 
Statens Vegvesen region Nord: 
Uttaler seg i forhold til avkjørsel til fylkesvegen da dette vil være deres ansvarsområde. 
De har ingen vesentlige merknader til å flytte avkjørselen slik den fremkommer i 
dispensasjonssøknaden. De stiller imidlertid krav om at avkjørselen må tidsfredsstille deres 
håndbok N 100`s krav til utforming og sikt, samt at avkjørselen skal være kontrollert og 
godkjent av oss før det gis byggetillatelse.  Videre skal det kun være en avkjørsel til 
eiendommen. Dette medfører at markavkjørselen som er inntegnet i plankartet og lokalisert ved 
samleledning for avløp fra hyttefeltene må stenges. 
 
Sametinget: 
Uttaler seg i denne saken mht samiske kulturminner. De ha ingen kulturminnefaglige merknader 
til søknaden. Og minner samtidig på at alle samiske kulturminner eldre enn 1918 er automatisk 
freda iflg kml. §4 annet ledd. 
 
Merknad på nabovarsel fra hjemmelshaver på eiendom 107/17, Elisabeth Andreassen: 
Hjemmelshaver på 107/17 protesterer fortsatt på bygging på eiendommen 107/69 og godtar ikke 
dispensasjonen fra bestemmelser i reguleringsplanen.  
 
Bakgrunnen for innsigelsen er: 

 Uavklarte forhold med kloakk/septiktank som går i området 
 Avkjørsel til tomt vil rett foran huset hennes 
 Bråk fra biler og ved parkering. 
 Utsikten vil bli hindret som igjen vil forringe takst ved eventuelt salg. 

 
Når det gjelder forhold rundt avløp er dette en privatrettslig sak, men hensyn vil bli tatt ved ny 
bebyggelse. Spørsmål rundt dette samt forringet utsikt er behandlet i tidligere klagesak i 
forbindelse med endring i reguleringsplanen hvor klager ikke fikk medhold, Fylkesmannen i 
Troms sak 2017/1838.  
 
Støy fra biler ved avkjøring og parkering vil være en naturlig del av adkomst til og fra 
bolig/fritidsbolig som må påberegnes. Videre ligger boligen til klager ved fylkesvei. 
 
Dersom avkjørselen blir flyttet slik som omsøkt vil naturlig plassering av fritidsboligen være på 
motsatt side av tomta. Med dette vil fritidsboligen være plassert lengere bort fra boligen til 
Andreassen.  
 
Økonomiske konsekvenser 
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Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
 
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 kap.19. 
 
I dispensasjonssøknaden fremkommer det at total bebygd areal ikke overstiger 150 m2. Dette 
fordeler seg på BYA 102 m2 til fritidsbolig og 48 m2 til garasje. I begrunnelsen for dispensasjon 
påpekes det at garasjen plasseres nærmest mulig fritidsboligen med tanke på å påvirke utsikt fra 
eksisterende omgivelser i minst mulig grad.  
 
Når det gjelder merknadene fra hjemmelshaver på naboeiendommen 107/17 er det kun punktet 
som gjelder dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser som skal vurderes i saken. 
Øvrige punkter er behandlet i tidligere klagesak i forbindelse med reguleringsendringen 
godkjent av Lyngen kommunestyre 22.11.2016 med dertil klagebehandling som nevnt 
innledningsvis. 
I reguleringsplanens bestemmelse kap. 3.2.2 bokstav e fremkommer det at totalt BYA, bebygd 
areal, ikke skal overstige 150 m2. Dette inkluderer terrasser og uthus. Uthus skal ikke overstige 
10 m2.  Hensynet i denne bestemmelsen er det totale bebygde arealet. Det vil ikke medføre en 
vesentlig endring i arealbruket så lenge tiltakshaver forholder seg til totalt bebygd areal og 
reguleringsplanens bestemmelser for møne- og murhøyde og bebyggelsen ellers har en helhetlig 
virkning. Plasseringen av byggene slik det fremkommer i søknaden er det beste alternativet mtp 
på merknader fra klager som gjelder utsikt.  
Når det gjelder trafikkstøy er dette noe som må påberegnes i bebyggelse ved bebyggelse og vei. 
I høringsbrev fra Statens vegvesen vil de kunne tillate endret avkjøring som omsøkt med 
forutsetning av at avkjørselen må tidsfredsstille deres håndbok N 100`s krav til utforming og 
sikt, samt at avkjørselen skal være kontrollert og godkjent av oss før det gis byggetillatelse.  
Videre skal det kun være en avkjørsel til eiendommen. Dette medfører at markavkjørselen som 
er inntegnet i plankartet og lokalisert ved samleledning for avløp fra hyttefeltene må stenges. 
 
Rådmannen vurderer at hensynet bak bestemmelsen det må søkes dispensasjon fra, og lovens 
formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelen med dispensasjon fra 
planbestemmelsene i reguleringsplan for Russelv hyttefelt til flytting av avkjørsel samt føre opp 
garasje vurderes å være større enn ulempene, jfr §19-2.  
Rådmannen innstiller på at det gis dispensasjon for oppføring av garasje samt endret avkjøring 
som omsøkt. Dette med vilkår at reguleringsplanens bestemmelser for fritidsbebyggelse 
overholdes. Viser spesielt til punkt angående bebygd areal 150 m2 som omfatter terrasser, uthus 
mv. 
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