
 

Lyngen kommune  

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Lyngen kommunestyre 
Møtested: Auditoriet, Eidebakken skole 

Dato: 13.02.2020 

Tidspunkt: 09:00 – 17:30 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Eirik Larsen Medl KRF 

Nils Einar Samuelsen Medl KRF 

Øystein Rollstad Medl LTL 

Lene Simonsen Granli Medl FRP 

Marit Lillevik Medl LTL 

Stein Are Olsen Medl SHL 

Charlotte Christensen Medl LTL 

Jan Rydningen Nestl SP 

Line van Gemert Medl H 

Johannes Grønvoll Medl H 

Laila Anita Westby Medl KRF 

Rune Johansen Medl H 

Sølvi Gunn Jensen 

 

Medl AP 

Dan Håvard Johnsen Leder LTL 

Pål Andreassen 

 

Medl AP 

   

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Frode Hansen Medl AP 

Mikal Nerberg Medl MDG 

Karina Mikkelsen 

Siri Rodahl Johansen 

 

Medl 

Medl 

SP 

LTL 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Line Eidet 

Øystein Rollstad 

Helga Ringbakken 

Frode Hansen 

Karina Mikkelsen 

Mikal Nerberg 

AP 

SP 

MDG 

   

Merknader 

Innkalling godkjent. 

Til å underskrive protokollen velges Sølvi Jensen og Nils-Einar Samuelsen. 

 



Sakslisten: Sak 3/20 – Tilstandsrapport for grunnskolen i Lyngen – skoleåret 2018/2019 

utsettes. Skal opp i Levekårsutvalget først. 

 

Fra ungdomsrådet møtte Johannes Lundvoll og Andreas Simonsen. 

 

Sak 11/20: Stein Are Olsen stiller spørsmål med sin habilitet i behandling av denne saken. 

 

Behandling: Stein Are Olsen, Pål Andreassen, Øystein Rollstad og Rune Johansen forlater 

møtet mens habilitetsspørsmålet blir behandlet. 

  

VEDTAK: Lyngen kommunestyre vedtar at Stein Are Olsen, Pål Andreassen, Øystein Rollstad 

og Rune Johansen er inhabil i behandling av saken. Enst. 

Stein Are Olsen, Pål Andreassen, Øystein Rollstad og Rune Johansen forlater møtet mens 

habilitet blir behandlet. 

 

Sak 2/20: Helga Ringbakken melder seg direkte inhabil i behandling av saken. 

Sak 6/20: Komrev Nord v/Tone Jæger Karlstad gikk gjennom forvaltningsrevisjonsrapporten. 

Sak 11/20: Stein Are Olsen, Rune Johansen, Øystein Rollstad og Pål Andreassen inhabil. 

Brannsjef Nils-Arnold Nilsen orienterte om brannvesenet. 

Sak 16/20: Ordfører melder seg inhabil og forlater møtet i behandlingen av sin habilitet. 

Varaordfører Jan A. Rydningen tiltrer som møteleder i behandling av habilitetsspørsmålet. 

VEDTAK:  

Ordfører Dan-Håvard Johnsen er habil i behandling av saken. Enst. 

Sak 16/20: Protokolltilførsel i lukket sak levert av Line Van Gemert. Protokollført i saken. 

 

Stein Are Olsen permisjon f.o.m sak 8/20 t.o.m. sak 10/20. 

Marit Lillevik permisjon f.o.m sak 10/20. 

Laila A. Westby og Lene Granli permisjon f.o.m. midt i sak 15/20. 

Line Van Gemert permisjon f.o.m sak 17/20. 

Eirik Larsen permisjon f.o.m sak 18/20. 

 

Det blir enighet om at «spørretimen» tas først i møtene. 

 

Andreas Simonsen etterlyser oppstart av «Mekke-garasjen». 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Stig Kjærvik 

Anette Holst 

Liv-Merethe Sørensen 

Kåre Fjellstad 

Sigmund Forfang 

Daniel Høgtun 

Aud Haugen 

 

Rådmann 

Kommunalsjef oppvekst 

Kommunalsjef Helse 

Leder teknisk 

Stabssjef 

Arealplanlegger 

Utvalgssekretær 

  

 

 

 

  



 

 

Lyngseidet 13.02.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sølvi Jensen       Nils-Einar Samuelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan-Håvard Johnsen      Aud Haugen 

Ordfører       Utvalgssekretær 

 

 

  



 

 

                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 1/20 Referatsaker   

RS 1/20 Beredskapsavtale mellom Lyngen kommune og 

frivillig innsatsstyrke 

 2015/1806 

RS 2/20 Kvalitetsmelding 2019 - barneverntjenesten 

Lyngen kommune 

 2019/55 

PS 2/20 Forslag til ny samarbeidsavtale- Lyngen 

kommune og Lyngen klatreklubb 

 2019/707 

PS 3/20 Tilstandsrapport for grunnskolen i Lyngen- 

skoleåret 2018-2019 

 2015/1766 

PS 4/20 Kjøp av tjenester til utredning av tiltak mot 

setningsskader på Lyngstunet 

 2018/439 

PS 5/20 Oppgradering av Lenangen svømmehall-økte 

kostnader i forhold til tidligere overslag 

 2019/558 

PS 6/20 Forvaltningsrevisjonsrapport - evaluering av 

innkjøpstjenesten i Nord-Troms 

 2018/737 

PS 7/20 Orientering om konsekvens av vedtak om 

fjerning av driftsmidler til veilys langs 

fylkeskommunale veier 

 2018/863 

PS 8/20 Fremtidig eierskap av kommunale 

boliger/eiendommer 

 2016/1119 

PS 9/20 VANNFORSYNING Lyngseidet - Furuflaten og 

revisjon av handlingsplan vann og avløp. 

 2018/159 

PS 10/20 Søknad om støtte - Ullsfjordforbindelsen AS  2019/528 

PS 11/20 Oppfølging av kommunestyrets vedtak om 

organisering av brannvesen-finansiering av 

utdanning 

 2018/310 

PS 12/20 Omgjøring av tidligere vedtak - Søknad om 

delegasjon av forvaltermyndighet for 

verneområder opprettet i medhold av 

naturvernloven 

 2019/788 

PS 13/20 Vigsler i Lyngen kommune  2017/707 

PS 14/20 Valg av forliksråd  2020/70 

PS 15/20 Supleringsvalg  2019/400 

PS 16/20 Utvidet fullmakt forhandlingsutvalg X 2020/109 

PS 17/20 Ny kommunedirektør Lyngen kommune  2019/714 

PS 18/20 Utviklingsavdelingen  2016/974 



PS 19/20 Fornyelse av salgs- og skjenkebevilling  2019/725 

PS 20/20 Pride flagg i Nord Troms 6.juni 2020  2020/104 

PS 21/20 Kontrollutvalget- sak 29/19  2015/1273 

PS 22/20 Endring av selskapsavtale - K-sekretariatet IKS  2016/833 

PS 23/20 Uttalelse vedr. Ullsfjordforbindelsen - Lyngen 

kommunestyre 

 2015/1034 

 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/707 -1 

Arkiv: C20 

Saksbehandler:  Hege Anita Sørensen 

 Dato:                 30.10.2019 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

2/20 Lyngen kommunestyre 13.02.2020 

 

Forslag til ny samarbeidsavtale- Lyngen kommune og Lyngen klatreklubb 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Forslag til ny samarbeidsavtale- Lyngen kommune og Lyngen klatreklubb 

2 Gammel samarbeidsavtale- Lyngen kommune og Lyngen klatreklubb 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.02.2020  

Behandling: 

Helga Ringbakken er inhabil og forlater møtet i behandling av saken. 

 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

Nytt forslag til avtale mellom Lyngen klatreklubb og Lyngen kommune vedtas. 

 

Rådmannens innstilling 

 

Nytt forslag til avtale mellom Lyngen klatreklubb og Lyngen kommune vedtas. 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

 

Klatreklubben og Lyngen kommune har en samarbeidsavtale fra 2017. Denne avtalen gjør det 

vanskelig for klatreklubben å drifte og bruke veggen forsvarlig. Ny avtale er fremforhandlet og 

legges nå frem for politisk godkjenning. 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 



 

Økonomiske konsekvenser 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

 

Miljøkonsekvenser 

 

Folkehelse/friluftsliv 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

 

Klatreklubben har signalisert at dagens avtale med kommunen gjør det vanskelig for klubben å 

drifte. Gjeldende avtale legger et veldig stort ansvar på Klatreklubben som frivillig lag. I avtalen 

blir alt av vedlikehold pålagt klatreklubben, og i tillegg skal klubben betale leie for bruk. Det er 

signalisert fra klatreklubbens ledelse at det vil være vanskelig å sitte i et styre der så mye ansvar 

påfaller dem. Lyngen kommune ønsker at klatreklubben fortsatt skal bruke klatreveggen med de 

intensjonene som vi hadde da veggen ble bygget. Vi ønsker at veggen skal brukes i størst mulig 

grad, og at den generer aktivitet for alle. Dette er et meget godt tilskudd i folkehelsesatsningen. 

Det er mye aktivitet i veggen per i dag, og klatreklubben gjør en meget god jobb i samarbeid 

med blant annet Aktiv. Som eier av hallen og klatreveggen må kommunen selv ha ansvar for 

vedlikeholdet opplistet i punkt a-g i nytt forslag til avtale.  

 

Avtaler vedr inntekter på drop in og andre kjøreregler avtales direkte med klatreklubben. 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1766 -18 

Arkiv: A20 

Saksbehandler:  Anette Holst 

 Dato:                 06.11.2019 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

26/19 Lyngen levekårsutvalg 09.12.2019 

72/19 Lyngen kommunestyre 19.12.2019 

3/20 Lyngen kommunestyre 13.02.2020 

3/20 Lyngen levekårsutvalg 25.02.2020 

 Lyngen kommunestyre  

 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Lyngen- skoleåret 2018-2019 

Henvisning til lovverk: 

 

Opplæringslova § 13-10 andre ledd. Skoleeier plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i 

opplæringa. 

 

Vedlegg 

1 Tilstandsrapporten 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.02.2020  

Behandling: 

VEDTAK: 

Saken utsettes til den har vært behandlet i Lyngen Levekårsutvalg. Enst. 

Vedtak: 

Saken utsettes til den har vært behandlet i Lyngen Levekårsutvalg. 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 

Saken utsettes. 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

 



Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 09.12.2019  

Behandling: 

Forslag fra Peggy Olsen: 

Lyngen levekårsutvalg utsetter saken til første møte i 2020. Lyngen levekårsutvalg ber 

administrasjonen om å få utsettelse om å levere til fylkesmannen til etter dette møtet. 

 

Det voteres over forslag fra rådmannen og forslaget fra Peggy Olsen. 

 

VEDTAK: 

Lyngen levekår tiltrer forslaget fra Peggy Olsen. Enst. 

Vedtak: 

Lyngen levekårsutvalg utsetter saken til første møte i 2020 og ber administrasjonen om å få 

utsettelse om å levere til fylkesmannen til etter dette møtet. 

Rådmannens innstilling 

1. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Lyngen tas til orientering 

2. Lokale mål for grunnskolen for skoleåret 2019/2020 er: 

• Skolemiljøet ved skolen 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. 

• 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 

• Grunnskolen i Lyngen skal arbeide systematisk med tidlig innsats og tilpasset 

opplæring 

• Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med å få flere elever opp på et høyere 

mestringsnivå i NP i lesing, regning og engelsk, med særlig fokus på å heve 

elever fra mestringsnivå 1 

• Grunnskolen i Lyngen skal håndheve nulltoleranse for mobbing og krenkelser, 

og skåre bedre enn nasjonalt nivå på faktoren mobbing. 

• Grunnskolepoengene i Lyngen skal ligge minst på nasjonalt nivå. 

• Grunnskolen i Lyngen skal arbeide for at elever med høyt mestringsnivå skal få 

tilpassa opplæring, slik at de kan utvikle seg til et høyere nivå. 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Ifølge opplæringsloven § 13-10 andre ledd plikter offentlige skoleeiere og private skoler å 

utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringa knyttet til læringsresultater, frafall og 

læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier, dvs. kommunestyret. Rådmannen i 

Lyngen finner det formålstjenlig at resultatene også drøftes i Levekårsutvalget.  

Det er et mål at tilstandsrapporten skal gi kommunen et konkret grunnlag for videre utvikling av 

kvaliteten i egne skoler. 

 

Verktøy: 

Utdanningsdirektoratet tilbyr et verktøy i sin nettportal som heter Skoleporten. Dataene som 

inngår i rapporten hentes fra skoleporten, og består av resultat fra nasjonale prøver, resultat fra 

elevundersøkelsen og tall og statistikk hentet fra GSI. 

 

De lokale målene det henvises til i rapporten er kommunestyrets egne mål for forrige skoleår. 

 



Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

Kommuneplanen 

K-sak 72/18 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

 

Miljøkonsekvenser 

Folkehelse/friluftsliv 

Et inkluderende læringsmiljø anses å være en svært viktig faktor for universell forebygging av 

folkehelse. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Denne rapporten er en synliggjøring av viktige resultat og data for grunnskolen i Lyngen 

kommune. Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av opplysninger i skoleporten knyttet til 

ressursbruk, læringsresultater og elevenes læringsmiljø. Resultatene som rapporten er bygget på 

er drøftet fortløpende i rektormøter med kommunalsjef, rektorer og tillitsvalgte tilstede, og den 

inngår i det samlede arbeidet med kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av grunnskolen i Lyngen 

kommune. 

 

Antall elever i Lyngenskolen gikk noe opp fra skoleåret 2017/2018 til 2018/2019. Antall årsverk 

gikk noe ned. Skolene er flinke å tilpasse seg nedgangen i elevtall, og denne tilpasninga har vært 

gjort gradvis over år. 

Resultatene fra siste års elevundersøkelse for 7. og 10.klasse viser at Lyngenskolen totalt sett 

ligger omtrent på nasjonalt nivå innenfor de fleste kategorier. De beste resultatene finner vi på 

faktoren mestring på begge trinn, samt på faktoren mobbing fra andre elever for 10.klasse, der 

ingen elever har rapportert om omfattende mobbing på rapporteringstidspunktet. 

Samletallene for mobbing er i rapporten unntatt offentlighet. Det skyldes at det er mellom 1 og 4 

elever som har svart at de har blitt mobbet 2-3 ganger i måneden eller mer enten av andre elever 

og/eller voksne og/eller digitalt. 

Nasjonale prøver for 5.klasse måler opplæringen i 1.-4 klasse. Årets resultat viser en altfor høy 

andel elever som skårer på mestringsnivå 1. Dette betyr at vi må jobbe mer systematisk med 

opplæringa i 1.-4 klasse 

Nasjonale prøver for 8.klasse måler opplæringen i 5.-7.klasse. I løpet av mellomtrinnet løftes 

resultatene og elevene skårer på nasjonalt nivå. Dette er en utvikling vi har sett over år.. 

Grunnskolepoengene i Lyngen ligger på nivå med Troms fylke og bare litt under nasjonalt snitt. 

 

Det vises forøvrig til lokale mål og vurderinger som er skrevet i rapporten i tilknytning til hvert 

hovedpunkt. 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/439 -3 

Arkiv: 610 

Saksbehandler:  Kåre Fjellstad 

 Dato:                 10.12.2019 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

73/19 Lyngen kommunestyre 19.12.2019 

4/20 Lyngen kommunestyre 13.02.2020 

 

Kjøp av tjenester til utredning av tiltak mot setningsskader på Lyngstunet 

Henvisning til lovverk: 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.02.2020  

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

Det avsettes inntil kr 125 000 eks mva. til kjøp av tjenester for utredning/forprosjekt av tiltak 

mot setningsskader ved Lyngstunet. Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.  

 

Budsjettdekning: 

 Ansvar Beløp 

Ramme 5 4400  125 000 

Ramme 8 9000 -125 000 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 

Saken utsettes. 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

 

 



 

Rådmannens innstilling 

Det avsettes inntil kr 125 000 eks mva. til kjøp av tjenester for utredning/forprosjekt av tiltak 

mot setningsskader ved Lyngstunet. Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.  

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Lyngstunet ble ferdigstilt og tatt i bruk i 2005. Da grunnforholdene var forholdsvis krevende ble 

bygningen fundamentert på peler nedsatt på fast grunn. Slik fundamentering ansees å være en 

anerkjent og trygg byggemåte der løsmasse i grunnen ikke er i stand til å oppta de laster som 

påføres. Etter det vi har forstått fra prosjekteringsarbeidet som ble utført under planleggingen 

var setningsproblematikken kjent for fagfolkene som jobbet med dette. Bygningen ble derfor 

planlagt ført opp slik at de fleste konstruksjoner ikke skulle påvirkes av setninger, men som 

selvbærende konstruksjoner anlagt på fast grunn via nedsatte peler.  

 

Det ble ikke gjort noen spesielle tiltak for å forhindre setninger av uteområdene i tilknytning til 

bygget. Vi er også blitt kjent med at deler av gulvet i 1. etasje er anlagt som «gulv på grunn». 

Det vil si at gulvflaten «hviler» direkte på løsmasse i grunnen og vil dermed påvirkes av 

bevegelser/setninger. Dette gjelder kantine, administrasjonsdel, helsestasjon, legekontor og 

arealet som benyttes av fysioterapeuter.  

 

Fra bygget ble tatt i bruk frem til i dag er det ikke observert noen tegn på at bærende deler er 

utsatt for setninger eller på annen måte er utsatt for utilsiktede laster. Det observeres imidlertid 

setninger i deler av uteområdet, der terrengnivået er sunket med flere cm i forhold til 

opprinnelig nivå.  

 

Områdene innvendig i bygget der gulvet er anlagt som «gulv på grunn» er det observert 

forholdsvis store setninger. Selv om slike setninger ikke ansees å ha innvirkning på bygningens 

stabilitet så har dette konsekvenser for brukbarheten, og risikoen for lokale bygningsskader er 

også absolutt til stedet. Administrasjonen har vært i dialog med teoteknisk kompetanse om 

mulig utbedringstiltak, men det det er utfordrende å få noe klar anbefaling uten at forholdet 

utredes på en grundig måte. Rådmannen finner ikke midler til å finansiere slik utredning eller 

forprosjekt, det fremmes derfor med dette sak til politisk behandling om finansiering.  

 

  



Avstand mellom dørkarm og gulv: 

 
 

 

 

 

 

  



Akuttmottak-legekontor: 

 
 

Klaring mellom gulv og skillevegger i administrasjonsfløy: 

 



 

Økonomiske konsekvenser 

I første omgang vil det være nødvendig å kjøpe tjenester til konsulentbistand i forbindelse med 

forprosjekt og utredning av nødvendige tiltak. Det anslåes at dette vil kunne utfører innenfor 

kostnadsramme på kr 125 000 eks mva.  

 

Eventuelle utbedringstiltak og dekning av kostnadene med dette må legges fram til politisk 

behandling når handlingsplan er klar.  

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

Tiltak er nødvendig for å unngå skade på bygning og tekniske installasjoner samt bedre 

brukbarheten.   

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Slik tilstanden er i dag så utgjør setningene av gulvet en direkte forringelse av brukbarheten da 

det er oppstått åpninger i overgang vegg-tak/gulv. Skilleveggenes lydmotstand innehar ikke den 

kvalitet som forutsatt, noe som er til ulempe i forhold til virksomhetens krav til personvern og 

behandling av taushetsbelagte opplysninger. Videre vil være en reell fare for at innstøpte 

installasjoner som gulvvarme, vann, avløp mv. påføres skade om ikke situasjonen stabiliseres og 

utbedres.  

 

Rådmannen ser det som nødvendig å utføre et forprosjekt som konkluderer hvilke muligheter 

som finners i forhold til utbedring av forholdet. Da grunnforholdene fremstår som svært 

krevende vil det være nødvendig å utføre grundige utredninger som både vurderer løsmasse-

forholdene i området og mulige utbedringsmuligheter. Det ansees som nødvendig å innhente slik 

kompetanse eksternt. I første omgang anslåes at det vil være nødvendig med inntil kr 125 000 

eks mva. til slikt forprosjekt, kostnader til eventuelle utbedringstiltak vil fremgå av dette. Det vil 

dermed være nødvendig å fremme ny sak om finansiering av tiltak når tiltaksplan er klarlagt.  

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/558 -8 

Arkiv: 614 

Saksbehandler:  Kåre Fjellstad 

 Dato:                 17.01.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

12/20 Lyngen formannskap 27.01.2020 

5/20 Lyngen kommunestyre 13.02.2020 

 

Oppgradering av Lenangen svømmehall-økte kostnader i forhold til tidligere 

overslag 

Henvisning til lovverk: 

 
Internkontrollforskriften  

Bassengforskriften 

Vedlegg 

1 TILSTANDSREGISTRERING 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.02.2020  

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling, alternativ 2 til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

Alternativ 2: 

Det avsettes kr 240 000 i tillegg til allerede avsatte midler til oppgradering av teknisk anlegg 

ved Lenangen svømmehall. Beløpet dekkes over disposisjonsfondet. Årsbudsjett 2020 justeres 

slik: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste  Art Prosjekt Beløp 

2020 4410 2228 12302  675 000 

2020 9000 19401    675 000 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 27.01.2020  

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen formannskap tiltrer alternativ 2 i rådmannens innstilling. Enst. 



Vedtak: 

Alternativ 2: 

Det avsettes kr 240 000 i tillegg til allerede avsatte midler til oppgradering av teknisk anlegg 

ved Lenangen svømmehall. Beløpet dekkes over disposisjonsfondet. Årsbudsjett 2020 justeres 

slik: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste  Art Prosjekt Beløp 

2020 4410 2228 12302  675 000 

2020 9000 19401    675 000 

Rådmannens innstilling 

 

Alternativ 1: 

Midler avsatt i formannskapets vedtak i sak 50/19 benyttes til utarbeidelse av komplett 

anbudsgrunnlag for oppgradering av bygning og teknisk anlegg ved Lenangen svømmehall.  

 

Årsbudsjett 2020 justeres slik: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste  Art Prosjekt Beløp 

2020 4410 2228 12306  435 000 

2020 9000 19401   435 000 

 

Rådmannen legger frem sak om finansering av alle nødvendige tiltak, og utreder alternative 

løsninger, før oppgradering av teknisk anlegg ved Leangen svømmehall igangsettes.  

 

Alternativ 2: 

Det avsettes kr 240 000 i tillegg til allerede avsatte midler til oppgradering av teknisk anlegg 

ved Lenangen svømmehall. Beløpet dekkes over disposisjonsfondet. Årsbudsjett 2020 justeres 

slik: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste  Art Prosjekt Beløp 

2020 4410 2228 12302  675 000 

2020 9000 19401    675 000 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Lyngen formannskap vedtok i sak 50/19 å avsette kr 435 000 oppgradering av tekniske anlegg 

ved Lenangen svømmehall. Vedtaket ble fattet med hjemmel i kommunelovens § 13. Bassenget 

er nå satt ut av drift. På kort sikt må sirkulasjons- og vannbehandlingsanlegget byttes ut med 

komplett, nytt anlegg for å kunne settes i drift.  

 

Kommunen engasjerte konsulentbedriften WSP til å utarbeide en tilstandsanalyse, deres rapport 

er mottatt den 25.9.2019. Rapporten konkluderer at bygningsmessige og tekniske 

oppgraderinger for inntil 10,9 mill eks mva må påregnes over en periode på 0-5 år. 

Oppgradering og modernisering av sirkulasjons- og vannbehandlingsanlegget anbefales som 

første tiltak. Lyngen kommune har invitert 4 aktuelle foretak å gi pristilbud på slik 

oppgradering.   

 

Ved tilbudsfristens utløp var det mottatt to tilbud. Da begge ligger over fastsatt økonomisk 

ramme har administrasjonen gjennomført forhandlinger med tilbyderne. Etter forhandlingene er 

det klart at det ikke er mulig å anskaffe et anlegg som ivaretar sikkerhet for brukerne, forsvarlig 



drift og arbeidsmiljø på en tilfredsstillende måte under kr 675 000. Ovennevnte vedtak om å 

avsette kr 435 000 er dermed ikke tilstrekkelig for å utføre nødvendige tiltak.  

  

Oppgradering av det tekniske anlegget er ikke alene tilstrekkelig for å sikre drift av bygning og 

tekniske anlegg over en lengre periode. Politisk nivå bes med dette å ta stilling til om en skal 

igangsette tiltaket nå, da videre drift utover 5 år kan utløse utgifter på kr 10-12 mill.  

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Om bassenget skal settes i drift er det nødvendig å foreta oppgraderinger som sikrer forsvarlig 

overvåking, sirkulasjon og arbeidsmiljø. Dette tiltaket i seg selv medfører forholdsvis store 

kostnader, i tillegg vil fortsatt drift utover en 5 årsperiode utløse store kostnader. Rådmannen 

finner det dermed nødvendig å be politisk ledelse ta stilling til dette «veivalget» nå.  

 
Rådmannen finner grunn til å fremme saken med to alternative innstillinger.  

• Alternativ 1 vil gi et godt grunnlag for planlegging og budsjettering av nødvendige tiltak. 

Om denne løsningen velges må det påregnes en lengre periode uten at bassenget er i 

drift.  

• Alternativ 2 vil gi mulighet for rask igangsetting og drift av bassenget, men gir 

usikkerhet i forhold til fremtidige forpliktelser. Bevilgede midler i f-sak 50/19 er tatt ut 

av årsbudsjett 2019 og må derfor re-budsjetteres i 2020 i tillegg til økt kostnadsramme.  

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/737 -10 

Arkiv: 601 

Saksbehandler:  Stig Aspås Kjærvik 

 Dato:                 30.01.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

6/20 Lyngen kommunestyre 13.02.2020 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport - evaluering av innkjøpstjenesten i Nord-Troms 

Henvisning til lovverk: 

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser 

 

Vedlegg 

1 Kontrollutvalget - utskrift sak 28-19 - ordfører 

2 Evaluering av Innkjøpstjenesten i Nord-Troms 

3 Tiltak - innkjøpstjenesten i Nord-Troms 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.02.2020  

Behandling: 

Lyngen kommunestyre har følgende tillegg til forslag fra Kontrollutvalget: 

Rådmannen bes komme tilbake til Kommunestyret med ny sak som belyser de negative avvik, 

samt at det blir sett på muligheten for innkjøp i egen kommune. 

 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer Kontrollutvalgets innstilling til vedtak med tillegg, pkt. 3, fra 

Lyngen kommunestyre. Enst. 

Vedtak: 

1. Kommunestyret viser oppsummeringer, konklusjoner og anbefalinger i 

forvaltningsrevisjonsrapporten «Evaluering av innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms». 

a. Kommunestyret slutter seg til revisors konklusjon i rapportens kap.  4 og tilrådning 

om at kommunen må treffe tiltak for å sikre at anskaffelser gjennomføres i tråd med 

regelverket om offentlige anskaffelser, herunder særlig at anskaffelsesprosesser 

dokumenteres i tråd med krav i regelverket, og at slik dokumentasjon oppbevares på 

en måte som gjør det mulig å belyse prosessene i ettertid. 

b. Kommunestyret viser revisors konklusjon i rapportens kapittel 5 og ber 

administrasjonssjefen følge opp revisjonens merknader og forslag til tiltak for å 

forbedre etterlevelsen av kommunens plikter etter samarbeidsavtalen. 

c. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en handlingsplan med forslag til tiltak 



for å styrke kommunes kompetanse og arbeid på området for offentlige 

anskaffelser. Kommunestyret ber rådmann gi arbeidet med forbedringer og tiltak høy 

prioritet. 

2. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp anbefalingene i rapporten, og rapportere 

tilbake til kontrollutvalget om planlagte og gjennomførte tiltak som nevnt i pkt. l a og l b 

ovenfor innen 1. februar 2020, og handlingsplan som nevnt u 1 c) innen 1. mai 2020. 
 

3. Rådmannen bes komme tilbake til Kommunestyret med ny sak som belyser de negative 

avvik, samt at det blir sett på muligheten for innkjøp i egen kommune. 

Kontrollutvalgets innstilling 

1. Kommunestyret viser oppsummeringer, konklusjoner og anbefalinger i 

forvaltningsrevisjonsrapporten «Evaluering av innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms». 

a. Kommunestyret slutter seg til revisors konklusjon i rapportens kap.  4 og tilrådning 

om at kommunen må treffe tiltak for å sikre at anskaffelser gjennomføres i tråd med 

regelverket om offentlige anskaffelser, herunder særlig at anskaffelsesprosesser 

dokumenteres i tråd med krav i regelverket, og at slik dokumentasjon oppbevares på 

en måte som gjør det mulig å belyse prosessene i ettertid. 

b. Kommunestyret viser revisors konklusjon i rapportens kapittel 5 og ber 

administrasjonssjefen følge opp revisjonens merknader og forslag til tiltak for å 

forbedre etterlevelsen av kommunens plikter etter samarbeidsavtalen. 

c. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en handlingsplan med forslag til tiltak 

for å styrke kommunes kompetanse og arbeid på området for offentlige 

anskaffelser. Kommunestyret ber rådmann gi arbeidet med forbedringer og tiltak høy 

prioritet. 

2. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp anbefalingene i rapporten, og rapportere 

tilbake til kontrollutvalget om planlagte og gjennomførte tiltak som nevnt i pkt. l a og l b 

ovenfor innen 1. februar 2020, og handlingsplan som nevnt u 1 c) innen 1. mai 2020. 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Muntlig informasjon er gitt til kontrollutvalget, samt at man i fellesskap med resten av Nord-

Troms har utarbeidet tiltak for oppfølging av rapporten. 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

 

Miljøkonsekvenser 

 

Folkehelse/friluftsliv 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Se vedlagte rapport og tiltaksplan. 

  

l 



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/863 -16 

Arkiv: T51 

Saksbehandler:  Berit Jegervatn 

 Dato:                 05.02.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

7/20 Lyngen kommunestyre 13.02.2020 

   

 

Orientering om konsekvens av vedtak om fjerning av driftsmidler til veilys 

langs fylkeskommunale veier 

Henvisning til lovverk: 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.02.2020  

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

1. Lyngen kommune fortsetter dialog med fylkeskommunen med hensikt å oppnå avtale om 

drift og vedlikehold av lys langs fylkeskommunale veger. 

2. Om det ikke er mulig å inngå avtale med fylkeskommunen vil Lyngen kommune fortsatt 

måtte dekke utgiftene til veilys. Eventuell avtale med Troms og Finnmark 

fylkeskommune vil medføre redusert utgift på ansvar 4410 og tjeneste 2856. 

3. Merforbruk til drift og vedlikehold av lys langs fylkeskommunale veger hele 2020 

dekkes over disposisjonsfondet.  

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2020 4410 2856 11801  200000  

2020 4410 2856 12302  32000  

2020 9000 8800 19401  232000  

       

       

 

Kr 232000 søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2021-2024 

 



 

 

Rådmannens innstilling 

1. Lyngen kommune fortsetter dialog med fylkeskommunen med hensikt å oppnå avtale om 

drift og vedlikehold av lys langs fylkeskommunale veger. 

2. Om det ikke er mulig å inngå avtale med fylkeskommunen vil Lyngen kommune fortsatt 

måtte dekke utgiftene til veilys. Eventuell avtale med Troms og Finnmark 

fylkeskommune vil medføre redusert utgift på  ansvar 4410 og tjeneste 2856. 

3. Merforbruk til drift og vedlikehold av lys langs fylkeskommunale veger hele 2020 

dekkes over disposisjonsfondet.  

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2020 4410 2856 11801  200000  

2020 4410 2856 12302  32000  

2020 9000 8800 19401  232000  

       

       

 

Kr 232000 søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2021-2024 
 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 
 

Orientering angående økonomisk situasjon for veilys langs fylkeskommunale veier. 

 

Med bakgrunn i K SAK 87/19, sendt Lyngen kommune den 13.01.2020 brev til Troms og 

Finnmark Fylkeskommune, hvor vi har bedt om et møte for å diskutere muligheten for at 

fylkeskommunen overtar drift og vedlikehold av veilys langs fylkeskommunale veier. Svar på 

brevet er ikke mottatt. Kommunens saksbehandler har purret på dette, men ikke mottatt 

tilbakemelding. Fylkeskommunens holdning til dette spørsmålet er dermed ukjent for Lyngen 

kommune pr i dag. 

   

I budsjett vedtaket K SAK 87/19 ble det vedtatt og fjerne midler til drift og vedlikehold av 

veilys langs fylkeskommunale veier. Fylkeskommunen ikke har påtatt seg drifts- og 

vedlikeholdsansvaret for disse, løpende utgifter må derfor fortsatt dekkes av kommunen. Da det 

ikke finnes slike midler budsjettert, må det fattes beslutning om kommunen skal drifte 

anleggene inntil eventuell avtale er inngått med fylkeskommunen, eller om lysene skal slukkes 

snares for å oppnå besparelser som budsjettert.  

 

Da saken ansees å ha stor betydning for lokalmiljø og kommunens omdømme legges denne til 

politisk behandling.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Drift og vedlikehold av veilys fordeles slik på kommunale og fylkeskommunale veier: 
 



Veieier Antall lys Andel av drift/ 

vedlikehold siste 3 

år  

Fylkeskommune 1210 (62%) Kr. 430824 

Kommunen 756 (38%) Kr. 269176 

Sum  1966 Kr. 700000 

 

Dette ble for 2019 budsjettmessig fordelt slik: 

Art  Tjeneste  Regnskap 

2019 

Kommunale veilys 

regnskap 2019 

Fylkeskommunale 

veilys regnskap 2019 

11801-strøm 2856-ikke 

kommunal 
196881  196881 

11801-strøm 3321-kommunal 9464 9464  

11801-strøm 3322-vei/gatelys 102000 102000  

12302-

vedlikehold  

2856-ikke 

kommunal 
148000  148000 

12302-

vedlikehold 

3321-kommunal 4 731 4731  

12302-

vedlikehold 

3322-vei/gatelys 

kommunale 
126000 126000  

Sum strøm og vedlikehold  Sum kommunal 

andel kr. 242195 

Sum 

fylkeskommunal 

andel Kr. 344881  

 
  



 

Budsjett 2020: 
Art  Tjeneste  Budsjett 

2020 

kommunal

e veilys 

Regnskap 

kommunal

e veilys 

2020, 

februar 

2020 

Regnskap 2020 

fylkeskommunal

e veilys, for det 

om vi ikke har 

budsjett 

Sum regnskap 

kommunale og 

fylkeskommunal

e pr februar 

2020 

Fylkeskommunal

e veilys budsjett 

2020 

11801-

strøm 

2856-ikke 

kommunal 

0 
 

300000  0 

11801-

strøm 

3321-

kommunal 

10000     

11801-

strøm 

3322-

vei/gatelys 

kommunal 

95000 10000    

12302-

vedlikehol

d  

2856-ikke 

kommunal 

0 
 

20000  0 

12302-

vedlikehol

d 

3321-

kommunal 

2000 
 

   

12302-

vedlikehol

d 

3322-

vei/gatelys 

kommunal

e 

150000 16808 20000   

Sum strøm og vedlikehold Kr. 

257000 kommunale veilys 

Sum pr 

februar 

Kr. 

27000,- 

Sum pr. 

februar Kr. 

70000,- som må 

om budsjetteres 

fra 3322 til 

2856   

96000  

 

I 2019 var strømregningen samlet på ca. Kr. 300 000,-. I år 2020 ha vi hatt lysene på i 1 måned, 

som tilsvarer en kostnad på ca. kr. 25000, og før vi får slukket lysene, vil det nok ha påløpt totalt 

ca. kr. 40000 i strøm på til sammen kommunale og fylkeskommunale veilys. I tillegg kommer 

kostnaden med å slå av veilysene ca. kr. 20000,-. 

 

Antatt regnskap pr februar 2020 er Kr. 97000, og hele beløpet må belastes kommunale veier. 

Budsjett kommunale veier – forbruk (257000 -96000) = 161000,- igjen til drift og vedlikehold 

for kommunale veilys for 2020. Antatt kostander til strøm kommunale veilys er ca. kr. 8000 pr 

måned, *10 = 80000 i strømkostnad for resten av 2020 for kommunale veilys. Det gjenstår da 

ca. 80000 til vedlikehold av kommunale veilys. 

 

Men siden det ikke er budsjett midler til drift av veilys langs fylkeskommunale veier, bør 

finansiering av drift og vedlikehold skaffes. Eventuelt beslutte slukking av veilysene langs de 

fylkeskommunale veiene om ikke avtale om overføring av driftsansvar blir inngått med fylket. 

 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

Slukking av veilys vil påvirke trafikksikkerheten negativt og gi den enkelte veifarende en større 

utrygghet. Områder langs fylkesveier er ofte venteplass for barn som reiser med skolebuss, 

mørklegging av slike strekninger kan forverre sikkerheten for disse.  



 

 

Folkehelse/friluftsliv 

Slukking av veilys kan skape en utrygghet for fotgjengere, noe som kan redusere fysisk 

aktivitet.  

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Det blir synlig i bygdene at veilysene slukkes. Reaksjonene vil bli mange fra befolkningen og 

disse vil bli hengt på Lyngen kommune.  

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/1119 -43 

Arkiv: 610 

Saksbehandler:  Kåre Fjellstad 

 Dato:                 05.02.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

8/20 Lyngen kommunestyre 13.02.2020 

 

Fremtidig eierskap av kommunale boliger/eiendommer 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Eierskapsmelding 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.02.2020  

Behandling: 

Forslag fra posisjonen v/Lene Granli: 

Se på muligheten for at kommunen overtar all bygningsmasse, og har en forvalter av alle bygg i 

kommunen, det være rådhus, skole, barnehage etc. 

 

Forslag fra ordfører Dan-Håvard Johnsen: 

Lyngen kommunestyre sender saken tilbake til rådmannen og ber om at følgende punkter utredes: 

1) Rådhuset + tilleggseiendom kjøpes av Lyngen kommune. 

2) Boligmassen overføres til Lyngen Servicesenter (+ bh i Sør-Lenangen). 

3) «Myrabygget» selges til Lyngsalpan Vekst. 

4) Styret i Lyngen Servicesenter reduseres til 3 personer. 

5) Ordfører er generalforsamling for Lyngen Servicesenter. 

6) Kommunestyret velger styrerepresentanter. 

7) Lyngenhallen overføres Lyngen Servicesenter. 

8) Hva gjøres med «gammelbanken»? 

 

Det voteres over forslag fra Ordfører Dan-Håvard Johnsen og forlag fra posisjonen v/Lene Granli. 

 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer forslag fra ordfører Dan-Håvard Johnsen med forslag fra Lene 

Granli som punkt 9. Enst. 

 

Vedtak: 

Lyngen kommunestyre sender saken tilbake til rådmannen og ber om at følgende punkter utredes: 



1) Rådhuset + tilleggseiendom kjøpes av Lyngen kommune. 

2) Boligmassen overføres til Lyngen Servicesenter (+ bh i Sør-Lenangen). 

3) «Myrabygget» selges til Lyngsalpan Vekst. 

4) Styret i Lyngen Servicesenter reduseres til 3 personer. 

5) Ordfører er generalforsamling for Lyngen Servicesenter. 

6) Kommunestyret velger styrerepresentanter. 

7) Lyngenhallen overføres Lyngen Servicesenter. 

8) Hva gjøres med «gammelbanken»? 

9) Se på muligheten for at kommunen overtar all bygningsmasse, og har en forvalter av alle 

bygg i kommunen, det være rådhus, skole, barnehage etc. 

 

Rådmannens innstilling 

Saken legges frem uten innstilling  

Saksopplysninger 

Viser til kommunestyre-sak 108/18, den 18.12.2018. Hvor det ble fattet følgende vedtak:  

  

 
Ny kommunelov er nå trådt i kraft, samt at boligpolitikk plan er ute på høring.   

Lyngen kommune fattet i sitt budsjettvedtak 76/19, den 19.12.2019 beslutning å kjøpe rådhuset 

med tilhørende eiendom fra det heleide kommunale selskapet, Lyngen Servicesenter AS (LSS). 

 

Rådmannen ønsker tilbakemelding fra politisk ledelse omkring forvaltning av bolig- og 

eiendomsmasse ut fra tidligere politiske vedtak samt boligpolitisk plan.  

 

 

Det er utført verditakst av kommunens 41 utleieboliger hvor det fremgår at samlet verditakst er 

kr 46 mill. Skal forvaltningen av denne eiendomsmassen foregå i regi av Lyngen kommune eller 

av eiendomsselskapet LSS.  

 

   

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Det er ønskelig med politisk diskusjon og tilbakemelding til rådmannen om forvaltning av 

eiendomsmasse samt formålet med kommunalt eiendomsselskap ihht kommunens 

eierskapsmelding. Rådmannen vil deretter kunne utarbeide saksutredning for alternative 

løsninger for forvaltning og drift av eiendomsmasse til neste kommunestyremøte.  

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/159 -31 

Arkiv: M10 

Saksbehandler:  Berit Jegervatn 

 Dato:                 11.11.2019 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

74/19 Lyngen kommunestyre 19.12.2019 

9/20 Lyngen kommunestyre 13.02.2020 

 

Vannforsyning Lyngseidet - Furuflaten og revisjon av handlingsplan vann og 

avløp. 

Henvisning til lovverk: 

 

• Lov 19. des. 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven) 
• FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift 22. des. 2016 nr. 1868 om vannforsyning og 

drikkevann (drikkevannsforskriften ) 

 

Vedlegg 

1 Vannforsyning til Lyngseidet og Furuflaten - delrapport 1 

2 Vannforsyning Lyngseidet og Furuflaten delrapport 2 

3 Vannkvalitet og forslag til vannbehandling Gjerdelva og Kvalvikelva 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.02.2020  

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

1. Forslag om å ta i bruk Kvalvikelva til ny vannforsyning til Lyngseidet godkjennes. I 
henhold til kapittel 5.3, punkt 3, i Notat vurdering av vannkvalitet i Gjerdelva og 
Kvalvikelva med forslag til vannbehandling., utarbeidet av Asplan Viak og datert 
07.11.2019. 

Punkt 3: Lyngseidet vv. har kun vanninntaket i Kvalvikelva felles med Kvalvik og 

omegn vv. Det bygges ut et eget VBA for kun Lyngseidet vv. ved inntaket i Kvalvikelva 

og derfra legges det rentvannsledning for tilkobling til dagens ledningsnett.  

Kostander blir på kr. 43 470000, som i Tabell 1 Kostnader for utbygging av ny 

vannforsyning til Lyngseidet fra Kvalvik og omegn vv. Revidert av Lyngen kommune 

og Asplan Viak i e-post av 29. januar 2020. 



 
2. Det vedtas utbygging av grunnvannsanlegg i Furuflaten i samsvar med delrapport II, 

Kapittel 7 tiltak trinn 1, og kostnadsoverslag i kapittel 6.2 i delrapport II. 
3. Revisjon av handlingsplanen til hovedplan vann og avløp godkjennes. 
4. Kr. 16 100 000 for avløpsanlegg i årene 2020 til og med 2023 og Kr. 54 520 000 for 

vannanlegg søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2020 – 2023. Tallene er 
lagt inn i selvkostmodellen for vann og avløp. I desember ble gebyrregulativ for 2020 
vedtatt. 

5. Lyngen kommune ved rådmannen gis fullmakt til å gå i gang med ekspropriering av 
grunn/areal for å legge ny avløpsledning fra Stigen til Lyngseidet. 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 

Saken utsettes. 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

Rådmannens innstilling 

1. Forslag om å ta i bruk Kvalvikelva til ny vannforsyning til Lyngseidet godkjennes. I 
henhold til kapittel 5.3, punkt 3, i Notat vurdering av vannkvalitet i Gjerdelva og 
Kvalvikelva med forslag til vannbehandling., utarbeidet av Asplan Viak og datert 
07.11.2019. 

Punkt 3: Lyngseidet vv. har kun vanninntaket i Kvalvikelva felles med Kvalvik og 

omegn vv. Det bygges ut et eget VBA for kun Lyngseidet vv. ved inntaket i Kvalvikelva 

og derfra legges det rentvannsledning for tilkobling til dagens ledningsnett.  

Kostander blir på kr. 43 470000, som i Tabell 2 Kostnader for utbygging av ny 

vannforsyning til Lyngseidet fra Kvalvik og omegn vv. Revidert av Lyngen kommune og Asplan 

Viak i e-post av 29. januar 2020. 

 
2. Det vedtas utbygging av grunnvannsanlegg i Furuflaten i samsvar med delrapport II, 

Kapittel 7 tiltak trinn 1, og kostnadsoverslag i kapittel 6.2 i delrapport II. 
3. Revisjon av handlingsplanen til hovedplan vann og avløp godkjennes. 
4. Kr. 16 100 000 for avløpsanlegg i årene 2020 til og med 2023 og Kr. 54 520 000 for 

vannanlegg søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2020 – 2023. Tallene er 
lagt inn i selvkostmodellen for vann og avløp. I desember ble gebyrregulativ for 2020 
vedtatt. 

5. Lyngen kommune ved rådmannen gis fullmakt til å gå i gang med ekspropriering av 
grunn/areal for å legge ny avløpsledning fra Stigen til Lyngseidet. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

 

1. VANN LYNGSEIDET - FURUFLATEN 



Utredning av ny hovedvannkilde til Lyngseidet (Kvalvikelva) og reservevannkilde til Furuflaten 

står begge som prioriterte tiltak i hovedplan for vann og avløp for Lyngen kommune i perioden 

2016 – 2028.  

I mai 2018 mottok Lyngen kommune pålegg fra Mattilsynet om å utarbeide en plan for 

leveringssikkerhet og en plan for sikring av råvannskvaliteten ved de to vannverkene på 

Lyngseidet og i Furuflaten. Mattilsynet begrunner påleggene slik: 

 

Pålegg om plan for leveringssikkerhet:  

• Furuflaten vannverk og Lyngseidet vannverk hadde for lite vann vinteren 2017/2018. 
• Begge vannverkene mangler reservevannkilde. 

Pålegg om plan for sikring av råvannskvaliteten: 

• Utviklingen med turisttrafikk i nedslagsfelt til drikkevannskildene vurderes som en stor 
utfordring for råvannskvaliteten til vannverkene. Mattilsynet ber om at det gjøres 
konstruktive tiltak for å redusere denne faren. 

• Klimaendringer vurderes som en utfordring for råvannskvaliteten og for effekten av 
vannbehandlingen. Mattilsynet ber om dokumentasjon på at råvannskvaliteten og 
vannbehandlingen til sammen utgjør en hygienisk barriere for trygt drikkevann.   

For å sikre helhetlige og fremtidsrettede løsninger for vannforsyningen til tettstedene Furuflaten 

og Lyngseidet, ber Mattilsynet om at behovet for sikrere vanntilførsel og sikring av råvanns- og 

drikkevannskvaliteten ved de to vannverkene skal vurderes sammen. 

 

 Med bakgrunn i budsjettbevilgninger for 2019 og Mattilsynets pålegg har Lyngen kommune 

engasjert Asplan Viak AS for å bistå kommunen med å utrede ulike alternativ for vannkildevalg 

og oppbygging av vannforsyningssystemet i kommunen.  

Tettstedene Lyngseidet og Furuflaten i Lyngen kommune forsynes i dag med drikkevann fra 

hvert sitt vannverk. Furuflaten vannverk forsyner ca. 100 husstander og industri, mens 

Lyngseidet vannverk forsyner ca. 390 husstander, helse- og omsorgssenter, rådhuset og private 

foretak i sentrumsområdet av Lyngen kommune. Begge vannverkene forsyner overflatevann 

med inntak i elv/dam, og har vannbehandling i form av grovsil og UV-bestråling. 

Karnes og Oksvik vannverk og Kvalvik og omegn vannverk er to private vannverk som ligger 

mellom Lyngseidet og Furuflaten (se figur 1). Disse vannverkene som også forsynes fra 

elveinntak, kan bli berørt av en ny framtidig vannverkstruktur.» 

 

Det er utarbeidet to delrapporter. Delrapport 1 omfatter gjennomgang av eksisterende 

vannforsyning og aktuelle tiltak for å kunne øke kvalitet og leveringssikkerhet for de to 

vannverka. I delrapport II er det vurdert mulige reservevannkilder, fordeler og ulemper med å 

knytte sammen flere vannverk til samme vannkilde, samt nytt ledningsnett og nye 

fordelingsbasseng for å få dette til. Det er utarbeidet kostnadsoverslag for aktuelle tiltak og til 

slutt utarbeidet en prioritert liste over tiltak som bør gjennomføres for å øke kvaliteten på 

vannforsyningen.   

Det er også utarbeidet et  NOTAT Vurdering av vannkvalitet i Gjerdelva og Kvalvikelva med 

forslag til vannbehandling, datert 07.11.2019. 

 

Konsulentens oppdrag har vært: 



1) beholde dagens vannverk med eksisterende hovedvannkilder ved å oppgradere 

vannbehandlingen og etablere nye reservevannkilder ved Furuflaten og Lyngseidet, eller  

2) slå sammen ett eller flere av vannverkene ved å benytte Kvalvikelva som 

hovedvannkilde. 

 

I Lyngen kommune må det vektlegges at vann- og avløpsavdelingen i Lyngen kommune har få 

driftsoperatører. Valgt løsning for råvannskilde og vannbehandling bør derfor være enklest mulig å 

betjene, og kreve minimalt med vedlikehold.  

 

I saksfremlegget tas med utdrag fra NOTAT Vurdering av vannkvalitet i Gjerdelva og 

Kvalvikelva med forslag til vannbehandling, datert 07.11.2019. Og utdrag av noen kapittel i 

Delrapport I, Vannforsyning til Lyngseidet og Furuflaten, beskrivelse av tiltak (21.02.2019) og 

Delrapport II, Vannforsyning til Lyngseidet og Furuflaten, forslag til tiltak (11.04.2019). Begge 

rapportene vedlegges saksfremlegget. 

 

UTDRAG DELRAPPORT II 

 «4.1 Generelt om arealbruk, (Delrapport I) 

Mattilsynet har i sitt pålegg påpekt særlig bekymring for innvirkningen av den internasjonale 

turismen på råvannskvaliteten, med det som dette kan medføre av potensiell smittefare. Ved å ta 

utgangspunkt i statistikk over kommersielle overnattinger (hotell, campingplasser, hyttegrender 

og Norske Vandrerhjem) hentet fra Statistikknett Reiseliv for Tromsø-region (Troms fylke 

unntatt Tromsø og Harstad), fremkommer at nordmenn er registrert ved ca. 60 % av 

overnattingene, turister fra Vest-Europa er registrert ved i underkant av 30 % av overnattingene, 

og turister fra USA er registrert ved 5 % av overnattingene. Vurdert opp mot antall gjestedøgn i 

vintersesongen (25 000 i perioden januar til april) og en antagelse om at hver gjest i snitt 

overnatter ca. 3 døgn, tilsvarer dette ca. 8 500 overnattende tilreisende fordelt på ca. 5000 

nordmenn, 2 500 europeere og 500 amerikanere. Øvrige er fordelt på Asia, Latin-Amerika, Sør-

Afrika og Australia. I tillegg kommer tilreisende som ikke er registrert ved gjestedøgn i Lyngen 

kommune.  

De viktigste vannbårne smittestoffene som overføres til vannkilder via avføring fra mennesker i 

Norge/Nordiske land er smittestoffer som forårsaker mage-tarmsykdommer, slik som Norovirus, 

Campylobacter og parasittene Giardia/Cryptosporidium (Guzman-Herrador et al., 2012). Dette 

gjelder også i hovedsak for øvrige industrialiserte land, selv om mer langveis reisende turister 

kan ha en større forekomst av parasittene sammenlignet med nordiske turister (Vidar Lund, pers. 

med. 2019). Ut fra estimert fordeling av nasjonaliteter for tilreisende til Tromsø-regionen 

vurderes derfor sannsynligheten for tilførsel av nye smittestoffer til nedslagsfeltene i Lyngsalpan 

som lav. Dersom turister mot formodning skulle benytte naturtoalett i nedslagsfeltene vil i 

tillegg eventuelle smittestoffer fortynnes i vannmasene, særlig i Kvalvikelva som har størst 

vannføring. Den totale smitterisikoen (sannsynlighet x konsekvens) knyttet til tilførsel av «nye» 

smittestoffer anses derfor som lav, særlig for Kvalvikelva.« 

 

 

«8. KONKLUSJON DELRAPPORT I 

 

For alle tre vannverkene er det gjennomført en mikrobiell barriereanalyse (MBA) for å vurdere 

om dagens vannbehandling og beskyttelsestiltak i vannkildenes nedbørsfelt gir tilstrekkelig 

barrierehøyde. Beregningen viser at det er nødvendig med tiltak ved alle vannverkene for å 

oppnå tilstrekkelig barrierehøyde mot mikrobiell forurensning.  



For vannverk som fortsatt skal forsynes fra elveinntak vil det derfor være aktuelt med tiltak i 

nedbørsfeltene for å begrense mulig forurensning, men det er ikke realistisk å innføre forbud 

mot beite eller forbud mot alminnelig ferdsel. Tiltakene bør rettes mot å begrense beiting og 

ferdsel nær vanninntakene, samt informere om vannkildene og hvilke begrensninger i arealbruk 

som gjelder innen nedbørsfeltene. 

Andre aktuelle tiltak for å styrke kapasiteten og leveringssikkerheten ved alle tre vannverkene 

er: 

- Bygging av fordelingsbasseng/høydebasseng. Dette øker sikkerheten i vannforsyningen 
og gir samtidig en bedre drift av vannbehandlingen i og med at den da kan 
dimensjoneres ut fra maksimalt døgnforbruk i stedet for maksimalt korttidsforbruk. 

- Redusere vannlekkasjene på både hovedledninger og stikkledninger. Dette må vurderes 
med behovet for utskifting av vannledninger. 

- Redusere/unngå frosttapping. « 

 

«8.1 Konklusjon Lyngseidet vannverk 

Vannverket har et dimensjonerende vannbehov (maks. døgnbehov) på 12 l/s. Dagens vannkilde 

Gjerdeelva har i tørrværsperioder ikke tilstrekkelig kapasitet i forhold til dette vannbehovet. 

Vannverket har ingen reservevannkilde.  

Vannkvaliteten ut fra vannbehandlingsanlegg (VBA) og ute på nettet er bra. Det er ikke påvist 

koliforme bakterier, E. coli, intestinale enterokokker eller clostridium perfringens i noen 

rentvannsprøver i løpet av de siste 8 årene. Dette viser at dagens UV-anlegg har fungert godt.  

Det er påvist prøver med høye kimtall og høy turbiditet noe som kan skyldes slam og begroing i 

ledningsnettet.  

Det er i eksisterende hovedplan for vann påpekt behovet for å styrke sikkerheten i 

vannforsyningen gjennom å etablere en reservevannkilde eller tilknytning til annet vannverk. 

Det mest aktuelle tiltaket er reservevannforsyning/hovedvannforsyning fra Kvalvikelva. Dette 

blir nærmere utredet i delrapport 2.  Kvalvikelva har stor nok minstevannføring til å forsyne alle 

vannverk på strekningen Lyngseidet – Furuflaten. Bedre beskyttelse av nedbørsfeltet og et 

oppgradert UV-anlegg med bedre overvåkning og styring kan gi tilstrekkelig barrierehøyde mot 

mikrobiell forurensning, men dette bør vurderes nærmere ut fra en mer intensiv prøvetaking.    

Installering av et vannbehandlingstrinn med fargefjerning vil gi bedre og sikrere vannkvalitet 

både på grunn av selve filtreringen og at lavere fargetall gir bedre effekt av UV-bestrålingen. 

Naturbasert forfiltrering med kunstig infiltrasjon av elvevann i løsmasser og uttak fra 

grunnvannsbrønner kan også være en mulig løsning for å oppnå tilstrekkelig barrierehøyde.»  

«8.2 Konklusjon Furuflaten vannverk 

Vannverket har et dimensjonerende vannbehov (maks. døgnbehov) på 3,8 l/s. Dagens 

vannkilder har i tørrværsperioder ikke tilstrekkelig kapasitet. Vannverket har ingen 

reservevannkilde.  

Vannkvaliteten ut fra vannbehandlingsanlegg (VBA) og ute på nettet er stort sett bra, men det er 

i løpet av de siste 8 årene påvist E.coli i 2 av 28 vannprøver og koliforme bakterier i 4 av 65 

rentvannsprøver. Det er ikke påvist intestinale enterokokker eller clostridium perfringens. Dette 

viser at dagens UV-anlegg ikke fungerer helt optimalt noe som kan skyldes varierende UV-

transmisjon ettersom fargetallet varierer mellom 0 og 19.  

Asplan Viak har på oppdrag fra Lyngen kommune påvist en grunnvannsforekomst ved 

Furuflaten. Boring og prøvepumping av fullskala brønner vil gi sikker dokumentasjon på 

kapasitet og vannkvalitet. Forutsatt god vannkvalitet vil nødvendig vannbehandling bli lufting 

og UV. Sammen med en klausulering av tilrenningsområdet vil dette gi mer en tilstrekkelig 

barrierehøyde mot mikrobiell forurensning.   



Det er også diskutert tilknytning til Kvalvik og omegn vannverk via en sjøledning fra Pollen. 

Dette vil utvilsomt styrke sikkerheten i vannforsyningen. I delrapport 2 vil dette bli vurdert 

nærmere. Hvis dette blir realisert kan dagens vannkilder saneres.  

Hvis det ikke lykkes å forsyne Furuflaten vannverk med grunnvann eller andre sikre vannkilder, 

må dagens vannkilder benyttes videre. Dette vil kreve tiltak for å sikre nok vann av god nok 

kvalitet. Dagens inntaksløsning må forbedres gjennom tilknytning til flere vannkilder og 

vannkvaliteten må sikres ved gjennomføring av restriksjoner på arealbruken i nedbørsfeltene, 

oppgradering av UV-anlegg og bedre styring og overvåkning av vannbehandlingen. 

Fargefjerning må også vurderes.» 

 

UTDRAG DELRAPPORT II 

 

«Kort sammendrag  

Delrapport 2 bygger på delrapport 1 Beskrivelse av vannverk hvor det ut fra en grundig 

gjennomgang av vannforsyningen på strekningen Lyngseidet-Furuflaten blir foreslått en rekke 

tiltak for å oppnå bedre og sikrere vannforsyning. Tiltakene blir vurdert videre i denne 

rapporten. Det gis også en vurdering av fremtidig struktur på vannforsyning på strekningen 

Lyngseidet – Furuflaten. Dagens vannverksstruktur med separate vannverk blir sammenlignet 

med alternative løsninger basert på sammenkobling av vannverk. Det blir lagt vekt på 

sikkerheten i vannforsyningen og behovet for reservevannkilder. For tiltak som omfatter 

sammenkobling av vannverk blir nye ledningstraseer utredet. De mest aktuelle tiltakene blir så 

kostnadsberegnet og satt opp i en prioritert rekkefølge.» 

 

Ut fra grunnlagsdata på dagens vannforbruk, mindre vannlekkasjer og framtidig utvikling i 

vannforbruket er det tatt utgangspunkt i følgende dimensjonerende vannforbruk: 

Lyngseidet vannverk: 12 l/s 

Furuflaten vannverk: 3,8 l/s 

I tillegg er det beregnet et dimensjonerende vannforbruk for Kvalvik og omegn vannverk på 6 

l/s. Inkludert mulige nye abonnenter settes dimensjonerende vannforbruk for all vannforsyning 

mellom Lyngseidet og Furuflaten til 25 l/s. For nærmere beskrivelse av vannverk, se delrapport 

1. « 

 

«3 VURDERING RESERVEVANNFORSYNING, delrapport II 

3.1 Reservevann til Lyngseidet vannverk 

Ut i fra dagens vannforbruk og framtidig næringsutvikling har Lyngseidet vannverk et 

maksimalt døgnbehov på ca.12 l/s. Vannverket har en betydelig lekkasjeandel slik at det bør 

være mulig å redusere vannbehovet til ned mot 10 l/s.  Ved nærmere vurdering av 

reservevannkilde tas det utgangspunkt i et vannbehov på 12 l/s.» 

 

«3.2 Reservevann til Furuflaten vannverk 

Ut i fra dagens vannforbruk og framtidig utvikling innen næring av befolkning har Furuflaten 

vannverk et maksimalt døgnbehov på ca. 3,8 l/s. Også dette vannverket har en betydelig 

lekkasjeandel slik at det bør være mulig å redusere vannbehovet til ned mot 3 l/s.  Ved nærmere 

vurdering av reservevannkilde tas det utgangspunkt i et vannbehov på 4 l/s. « 

 



«3.2.2. Grunnvann 

Høsten 2018 ble det gjort grunnvannsundersøkelser på Furuflaten. Det ble påvist 

grunnvannsressurser i elve- og breelvavsetninger på begge sider av Lyngsdalselva fra 

fylkesveien og ca. 200 m oppover langs elva (se fig. 5). Det er gode muligheter for at et 

grunnvannsutak her vil dekke vannverkets vannbehov, men en sikker vurdering av dette krever 

etablering og prøvepumping av fullskala produksjonsbrønner. To prøvebrønner er satt i drift 

høsten i 2019. « 

 

«3.3 Reservevannforsyning til Kvalvik vv. 

Kvalvik vannverk er knyttet sammen med Oksvik og Karnes vannverk, slik at Kvalvik vannverk 

kan benytte dette vannverket som reservevannkilde. Kapasitet på vannkilde, vannbehandling og 

vannledninger er såpass begrenset at dette ikke representerer en sikker reservevannkilde, men 

kan ha betydning i en krisesituasjon.  

Hvis en videre gjennomgang av vannforsyningen på strekningen Lyngseidet – Furuflaten viser 

at det er behov for en supplerende vannkilde/reservevannkilde i Kvalvika, bør det vurderes 

videre undersøkelser av grunnvannsforekomsten på Iselvvollen.  

Vi vil derfor anbefale å avvente videre grunnvannsundersøkelser i Kvalvika inntil det er bestemt 

hvilke vannverk som skal kobles sammen og hvilke vannkilder det skal satses på. « 

 

«4. VURDERING VANNVERKSSTRUKTUR, delrapport II 

«4.1 Generelt 

Dette kapitlet omfatter vurderinger av alternative løsninger for en framtidig vannverkstruktur for 

Lyngseidet vannverk og Furuflaten vannverk. Følgende alternativer vil bli vurdert:  

- Videre utvikling av separate vannverk, dvs. opprettholdelse av dagens 

vannverksstruktur. 

- Sammenkobling mellom Kvalvik vannverk og Lyngseidet vannverk. 

- Sammenkobling mellom Kvalvik vannverk og Furuflaten vannverk. 

- Sammenkobling mellom alle vannverk på strekningen Lyngseidet – Furuflaten.  

Fordeler og ulemper skal vurderes for hvert alternativ og i et eget kapittel vil det bli gjort 

kostnadsberegninger for alle de fire alternativene. Vurderingene vil bli gjort ut fra krav og 

bestemmelser i Drikkevannsforskriften.  « 

«4.2.3 Fordeler og ulemper med separate vannverk 

I dette delkapittelet gis det en vurdering av fordeler og ulemper med fortsatt drift av separate 

vannverk.  

Fordeler: 

- Kommunen kan fritt bygge ut og videreutvikle egne vannverk uten å forholde seg til 

Kvalvik og omegn vannverk. Ut fra dagens vannverksstruktur er det meget lite aktuelt å 

knytte sammen Lyngseidet vannverk og Furuflaten vannverk uten at man samtidig 

tilknytter Kvalvik vannverk.  

- Man unngår forhandlinger om vannrettigheter og søknader om konsesjon for økt uttak 

fra Kvalvikelva. 

- Man unngår lange og sårbare overføringsledninger for å knytte vannverkene sammen.  

- En separat utbygging kan gi lavere utbyggingskostnader. Dette vil være avhengig av 

nødvendig oppgradering av vannbehandling og tiltak for økt leveringssikkerhet som vil 

innebære tilkobling til reservevannkilder.   



 

Ulemper: 

- Hvis hvert vannverk skal ha både hovedvannkilde og reservevannkilde, må kommunen 

drifte flere vannkilder og flere vannbehandlingsanlegg (VBA), noe som sannsynligvis vil 

bety økte driftsutgifter, særlig i form av økt tidsforbruk til ettersyn og vedlikehold.    

- Lite fleksible løsninger. Separate løsninger gir ingen muligheter til samkjøring av 

vannverk og bruk av felles vannkilder.  

- Høye kostnader til utbygging av egne reservevannløsninger for hvert vannverk. « 

 

«4.2.4 Sammenkobling mellom alle vannverk på strekningen Lyngseidet – Furuflaten. 
Delrapport II 

Ut fra dagens vannverksstruktur er det meget lite aktuelt å knytte sammen Lyngseidet vannverk 

og Furuflaten vannverk uten at Kvalvik vannverk knytes til samtidig.  

Per i dag fines følgende vannverk på denne strekningen: 

• Lyngseidet vannverk  

• Oksvik og Karnes vannverk 

• Kvalvik vv 

• Furuflaten vv. 

Oksvik og Karnes vannverk er allerede tilkoblet Kvalvik vannverk og benytter deres vannkilde i 

tørke/kuldeperioder.  Legging av en ny rentvannsledning fra vanninntaket i Kvalvikelva og til 

Lyngseidet vil gjøre det mulig med en ny avgrening til Oksvik og Karnes vv. i og med 

vannverket i dag har vanninntak i Danielelva like ovenfor aktuell trase for ny vannledning 

mellom Kvalvikelva og Lyngseidet. I tillegg vil denne nye vannledningen som vil gå like 

ovenfor bebyggelsen, gjøre det mulig med tilkobling av nye abonnenter. Vi har ikke oversikt 

over hvor stort dette potensialet er.  

Sammenkobling mellom Kvalvik vannverk og hhv. Lyngseidet vv. og Furuflaten vv. er omtalt i 

kap. 4.3 og 4.4. Denne løsningen gir dermed mulighet til at alle eksisterende abonnenter til 

vannverkene og evt. nye abonnenter kan forsynes fra samme vannforsyningssystem.   

Dette har følgende fordeler: 

- Sikker vannforsyning i hele forsyningsområdet der alle tilknyttede abonnenter har 

mulighet til å forsynes fra minst to forskjellige vannkilder med egen vannbehandling.  

- Totalt gir denne løsningen drift av færre vannkilder og vannbehandlingsanlegg enn om 

hvert vannverk skal ha egen vannkilde med reservevannforsyning og godkjent 

vannbehandling.  

- Vannforsyningen vil være godt tilrettelagt for en kommunal overtagelse av Kvalvik vv. 

Selv om dette ikke er en aktuell løsning i dag, så kan dette bli aktuelt på sikt. 

- Løsningen legger til rette for bygging av et felles VBA for Lyngseidet vannverk og 

Kvalvik og omegn vv. Dette vil ha klare fordeler ved forsyning til Furuflaten vannverk 

som da kan få vann fra samme VBA som Lyngseidet vannverk.  

 

Ulemper 

- Høye investeringskostnader til nytt ledningsnett, VBA og høydebasseng. 

- Løsningen krever en avklaring med Kvalvik vannverk og en avtale med bruk av felles 

vannkilde og eventuelt felles VBA. « 

 



«6.2 Oppgradering av Furuflaten vannverk, delrapport II 

«6.2.1 Løsninger for utbygging 

Utbyggingskostnadene for å etablere et grunnvannsanlegg på Furuflaten er vanskelig å stipulere 

i og med at det er mange usikkerheter om tilkoblingspunkt til hovedvannledning og nødvendig 

vannbehandling. Vi har derfor forutsatt følgende: 

• Etablering av to grunnvannsbrønner som beskrevet i tidligere rapport og vist i figur 4. 
• Vannbehandlingsanlegg med lufting og UV i nærheten av grunnvannsbrønnene eller ved 

tilkoblingspunkt. Det bygges et rentvannsbasseng i tilknytning til VBA, samt 
trykkforsterkningspumper for pumping direkte på nett. 

• Tilkoblingspunkt til hovedvannledning ved brua over Lyngsdalselva. 
• Oppsummering kostnader 

• Tabell 5 Oppsummering av kostnader for utbygging av grunnvannsanlegg på Furuflaten 

Type kostnad Kostnad 

Brønnetablering og prøvepumping  1 100 000,- 

Brønnområde   1 300 000,- 

Vannbehandlingsanlegg inkl. basseng, trykkforsterkning og tilkobling 
til nett 

7 400 000,- 

SUM  9 800 000,- 

Usikkerhet/risiko, 20 % 1 960 000,- 

Prosjektering/administrasjon 10 % 980 000,- 

Total SUM alt. 1  
12 720 000,- 

6.2.1 Høydebasseng Furuflaten 

Ved bruk av grunnvann som ny vannkilde vil man øke leveringssikkerheten med bygging av 

høydebasseng. Høgstliggende abonnent ligger på ca. kote 80 moh. Et høydebassenget bør derfor 

helst ligge høyere enn 120 moh. For å kunne benytte eksisterende ledningsnett vil det være en 

fordel å plassere høydebassenget nær dagens silanlegg som ligger på kote 108 moh. For å oppnå 

tilstrekkelig høyde må man derfor plassere høydebassenget langs veien minst 120 m sør for 

silhuset eller opp i åsen ca. 100 sørvest for UV-anlegget.  

Hvis grunnvannsanlegget bygges med nødstrømsaggregat og dagens vannkilde beholdes som 

reservevannkilde er behovet for høydebasseng mindre, men vi anbefaler likevel at det etter hvert 

bygges høydebasseng. Hvis man tar utgangspunkt i to døgns forbruk, må bassenget ha et volum 

på ca. 500 m3.  

For høydebassenget vil kostnadene variere med type høydebasseng, plassering av høydebasseng, 

samt størrelse og hvor mye teknisk infrastruktur som skal bygges sammen med høydebassenget. 

For et basseng på ca. 500 m3 som plasseres langs veien bortenfor silanlegget er det antatt at 

kostnaden for høydebassenget vil beløpe seg til ca. kr. 10 millioner. « 

 

 

«7. ANBEFALINGER delrapport II 

 

Med bakgrunn i anbefalte tiltak i kap. 2, vurderinger av framtidig vannverksstruktur (kap 4) og 

kostnadsoverslag for gjennomføring av aktuelle tiltak (kap. 6) har vi kommet fram til en 

anbefaling av tiltak vi mener må gjennomføres. Vi innser at kommunen neppe har kapasitet eller 

økonomi til å gjennomføre alle tiltakene samtidig. Vi har derfor satt opp en prioritering av 

tiltakene der de viktigste er tatt med i trinn 1 og andre nødvendige tiltak i trinn 2.   

 



Tiltak trinn 1 

• Utbygging av grunnvannsanlegg ved Furuflaten med etablering av to løsmassebrønner, 
vannbehandlingsanlegg med UV og lufting i et lite rentvannsbasseng, trykkforsterkning 
og pumping inn på eksisterende ledningsnett. Eksisterende vannkilder beholdes som 
reservevannforsyning. Dette vil styrke sikkerheten i vannforsyningen for Furuflaten 
vannverk.  

Høsten 2019 ble det boret og satt ned to pumper (grunnvannsbrønner) i Furuflaten, her 

vi foregå prøvepumping og peiling av vannstanden i løpet av 2019 og 2020.  

 
• Videre prøvetaking av Kvalvikelva og Gjerdeelva for sikker dokumentasjon av 

vannkvalitet. Det utarbeides en prøvetakingsplan som vil omfatte prøvetaking fra april 
2019 til og med desember 2019. Dette er utført. 

 
• Gjennomføring av tiltak for å redusere forurensningsfaren av Gjerdeelva og Kvalvikelva. 

Dette omfatter også tiltak for å begrense turisme og særlig camping i nærheten av elvene 
og elveinntakene, samt å utvikle parkeringsplasser og evt. leirplasser med egne 
toalettløsninger.   Det bør utarbeides klausuleringsplaner som regulerer arealbruken i 
nedbørsfeltene, og særlig tiltak rettet mot turisme.   

 
• Utbedring av dagens inntaksløsning i Kvalvikelva. Inntaket må ligge på samme sted som 

dagens inntak til Kvalvik vv. Det må vurderes om inntaket skal legges åpent som i dag 
eller om det skal legges lukket med løsmasser over.    

 
• Nytt VBA ved vanninntak i Kvalvikelva og ny vannledning fra VBA til Lyngseidet. 

VBA må dimensjoneres for å kunne forsyne alle vannverk/bebyggelse mellom 
Lyngseidet og Furuflaten (25 l/s). Type vannbehandlingsanlegg må avgjøres på grunnlag 
av flere vannprøver, samt nærmere vurdering av å benytte kunstig infiltrasjon i løsmasser 
som en forbehandling som alternativ til et konvensjonelt VBA med fargefjerning.  Dette 
fører til bedre vannforsyning for Lyngseidet vannverk, både med hensyn til kapasitet, 
vannkvalitet og sikkerhet i vannforsyningen.  Gjerdeelva beholdes som 
reservevannkilde, og nødvendige tiltak på vannverket i forbindelse med bygging av 
kraftverk blir bekostet av utbygger. 

 

I tillegg til disse tiltakene bør det hele tiden vurderes tiltak for å redusere vannlekkasjer og 

utbedring av ledningsnettet. Dette kommer utenom vårt mandat og blir ikke tatt med i 

kostnadsberegningene.  

 

Tiltak trinn 2 

Trinn 2 omfatter tiltak som vil styrke sikkerheten i vannforsyningen på hele strekningen mellom 

Lyngseidet og Furuflaten. Tiltakene omfatter: 

• Ny vannledning Pollen-Furuflaten. På grunn av flere sjøkabler kan det være 
problematisk å legge sjøledning mellom Pollen og Furuflaten. Det foreligger to 
alternative ledningstraseer, hvorav den ene går fra Sandvika, men dette alternativet er lite 
realistisk på grunn av for liten dimensjon på dagens vannledning mellom Pollen og 
Sandvika. Hvis grunnvannsbrønnene til Furuflaten vv. gir mye mer enn vannverkets 
vannbehov kan det verre aktuelt å dimensjonere nye vannledninger mellom Kvalvika og 
Furuflaten slik Kvalvik og omegn vv og Lyngseidet vv. kan forsynes fra Furuflaten. 
Prøvepumpingen av løsmassebrønnene vil gi svar på dette.  Eksisterende vannkilder til 
Furuflaten vannverk kan nedlegges. 

 



• Høydebasseng Kvalvikelva – Lyngseidet. Plassering må vurderes når man har bestemt 
endelig trasevalg.   

 

Høydebasseng Furuflaten. Et basseng på ca. 500 m3 anbefales plassert på ca. kote 120 langs 

veien ovenfor eksisterende silhus.  « 

 

«8 OPPSUMMERING DELRAPPORT II 

Videre tiltak innen oppgradert vannbehandling med fargefjerning ved Kvalvikelva, 

vannledninger for ekstra tilkobling til Kvalvik og omegn vannverk og Karnes og Oksvik 

vannverk, samt oppgradering av ledningsnettet fram til Pollen må også vurderes. 

 

Tiltak innen trinn 1 

Delrapport 1 viste at vannforsyningen ved Furuflaten vv. er sårbar, både med hensyn til 

leveringssikkerhet og vannkvalitet. Asplan Viak har gjennom grunnvannsundersøkelser i 2018 

påvist en grunnvannsforekomst ved Furuflaten. Det første tiltaket som bør gjennomføres er å 

etablere og prøvepumpe to løsmassebrønner slik at man får en sikker vurdering av mulige 

uttaksmengder og vannkvalitet. Hvis prøvepumpingen gir positive resultater anbefales 

utbygging av grunnvannsanlegget som ny hovedvannkilde til Furuflaten. Pris ca. kr 12,6 mill.  

For Lyngseidet vv. vil det første tiltaket være en mer intensiv prøvetaking å få et bedre grunnlag 

for å kunne velge riktig vannbehandling. Ettersom Kvalvikelva er en aktuell vannkilde også for 

Lyngseidet vv. anbefales prøvetaking og vannanalyser for både Gjerdeelva og Kvalvikelva.» 

Denne prøvetakningen er utført 2019 og har resultert i notat, vurdering av vannkvalitet i 

Gjerdelva og Kvalvikelva med forslag til vannbehandling, datert 07.11.2019. 

«5 OPPSUMMERING: NOTAT VURDERING AV VANNKVALITET I GJERDELVA 

OG KVALVIKELVA MED FORSLAG TIL VANNBEHANDLING 

 

«5.1 Gjerdelva i Notat vurdering av vannkvalitet i gjerdelva og Kvalvikelva med forslag til 

vannbehandling. 

Vi har foreslått at Gjerdeelva skal beholdes som reservevannkilde etter en eventuell utbygging 

av Kvalvikelva som ny vannkilde. Vi mener vannbehandlingen fortsatt skal baseres på UV og 

klor i henhold til anbefalinger gitt i kap. 4.  I tillegg bør det gjøres tiltak for bedre beskyttelse av 

nedbørsfeltet. Det må utarbeides en klausleringsplan for å regulere aktiviteten i nedbørsfeltet og 

for å hindre at ny aktivitet gir økt forurensningsfare. 

Etter vårt syn vil utbyggingen av planlagt kraftverk i Gjerdeelva være den største utfordringen 

for vannverket. Særlig i byggeperioden vil det lett oppstå situasjoner med økt fare for 

forurensning av elva. Det er derfor meget viktig at utbyggingsplanene blir gjennomgått nøye 

mht. forurensningsfare og at det lages en beredskapsplan for håndtering av situasjoner som 

medfører økt forurensningsfare av elva.  Man må også være klar over at man ved å flytte 

inntaket lenger opp i vassdraget reduserer nedbørsfeltet og følgelig vannføringen ved inntaket i 

forhold til vannføringen ved dagens inntak. Det vil derfor være fornuftig å også beholde dagens 

inntak for å kunne utnytte nedbørsfeltet nedenfor det nye inntaket i perioder med svært lav 

elvevannføring.  

Vi vil anbefale at det etableres en tilknytning til Kvalvikelva før det bygges ut kraftverk i 

Gjerdeelva, da dette vil gi en mye sikrere vannforsyning i utbyggingsperioden. Dette er 

muligens urealistisk mht. mulig framdrift.» 

 



«5.2 Kvalvikelva  i Notat vurdering av vannkvalitet i Gjerdelva og Kvalvikelva med 

forslag til vannbehandling. 

 

Det er foreslått at Kvalvikelva skal benyttes som hovedvannkilde også for Lyngseidet vannverk. 

I følge tidligere rapport må type vannbehandlingsanlegg avgjøres på grunnlag av flere 

vannprøver. Kap. 3 gir en oppsummering av vannkvaliteten mens det i kap. 4 blir gitt en 

anbefaling mht. vannbehandling. Det anbefales i første omgang å bygge et VBA med UV og 

klor i hht anbefalingene i kap.4. For å oppnå ekstra barrierehøyde anbefales det i tillegg å dosere 

klor slik at det til enhver tid er god ekstra desinfeksjon mot bakterier og virus. Ved bygging av 

et nytt VBA bør det tilrettelegges for senere installasjon av et trinn med fargefjerning. 

Alternativt kan naturbasert vannbehandling med bruk av kunstig infiltrasjon i basseng og uttak i 

brønner utredes.  

Uansett vannbehandling må det gjennomføres tiltak i nedbørsfeltet for å redusere faren for 

forurensning. Det vil ikke være aktuelt å legge restriksjoner på beiting eller forby ferdsel i 

nedbørsfeltet, men det bør utarbeides en klausuleringsplan som regulerer aktiviteten og hindrer 

at ny aktivitet gir økt fare for forurensning i nedbørsfeltet. « 

«5.3 Alternative utbyggingsformer i Notat vurdering av vannkvalitet i Gjerdelva og 
Kvalvikelva med forslag til vannbehandling., utarbeidet av Asplan Viak og datert 
07.11.2019. 

Bruk av Kvalvikelva som ny vannkilde til Lyngseidet vannverk krever avtale med Kvalvik og 

omegn vv. Følgende former for utbygging kan være aktuelle: 

1 Sammenslåing av alle vannverkene på strekningen Lyngseidet – Pollen og bruk av 
Kvalvikelva som hovedvannkilde og Gjerdeelva som reservevannkilde. Dette betyr at de 
private vannverkene legges ned. Dagens vanninntak i Kvalvikelva beholdes, men det 
bygges et nytt VBA ved inntaket. Det legges ny rentvannsledning fra VBA til 
Lyngseidet vv. sitt ledningsnett med tilstrekkelig kapasitet.  

2 Vannverksstrukturen beholdes som før, men Lyngseidet vv. og Kvalvik og omegn vv. 
samarbeider om vannkilde og vannbehandlingsanlegg. Investerings- og driftsutgifter 
fordeles etter avtale. Ellers samme utbygging som for alternativ 1.   

3 Lyngseidet vv. har kun vanninntaket i Kvalvikelva felles med Kvalvik og omegn vv. Det 
bygges ut et eget VBA for kun Lyngseidet vv. ved inntaket i Kvalvikelva og derfra 
legges det rentvannsledning for tilkobling til dagens ledningsnett.  

4 Samme som 3, men uten bygging av nytt VBA ved inntaket i Kvalvikelva. Det legges en 
råvannsledning mellom dagens vanninntak i Kvalvikelva og Lyngseidet vannverk sitt 
VBA ved Gjerdeelva. Dermed vil det ikke være mulig å tilknytte nye abonnenter langs 
ledningen. En annen ulempe er at ledningskostnadene blir større i og med at man må 
legge vannledningen helt fram til Gjerdeelva, mens ved bygging av VBA ved 
Kvalvikelva vil tilknytningen til Lyngseidet vv. skje på nærmeste rentvannsledning med 
tilstrekkelig kapasitet. En tredje ulempe ved denne løsningen er at det ikke blir mulig for 
Kvalvik og Omegn vannverk å benytte Gjerdeelva som reservevannkilde. 

  

Av disse 4 alternativer synes alt. 2 og 3 mest aktuell, men det er viktig at Lyngen kommune 

avklarer dette så snart som mulig da det legger klare premisser for videre utbygging. Uansett 

alternativ må det inngås avtale som sikrer Lyngseidet vv. rett til vannuttak fra Kvalvikelva. « 



«6. Kostnadsvurderinger i Notat vurdering av vannkvalitet i Gjerdelva og Kvalvikelva 

med forslag til vannbehandling., utarbeidet av Asplan Viak og datert 07.11.2019, og 

justert i e-post av 29. januar 2019. 

I delrapport 2 datert 11.04. 2019 er det stipulert nødvendige kostnader for oppgradering av 

Lyngseidet vv. basert på bruk av Kvalvikelva som ny vannkilde, og en oppgradering av dagens 

UV-anlegg ved Gjerdeelva.  Kostnadene er estimert ut fra kostnader til sammenlignbar 

utbygging ved andre vannverk.  

 
 

«Basert på nye vannanalyser og ny gjennomgang av vannkvaliteten er det ikke nødvendig med 

installering av et rensetrinn for fargefjerning, men det bør tas høyde for en evt. senere utbygging 

slik at det settes av plass for et slikt anlegg i et nytt bygg som skal romme nytt VBA.  

 

 

Kostnadene til vannbehandlingsanlegg omfatter kostnader til oppgradert adkomstveg, 

grunnarbeider for nytt bygg, byggekostnader, rørkostnader og maskinkostnader inkl. 

trykkøkningspumper, vannbehandling og elektro. 

 

Prisforskjellen på VBA med og uten fargefjerning (26 500 000 med fargefjerning og 7 000 000 

uten fargefjerning) skyldes både prisen på selve rensetrinnet og kostnader knyttet til avløpsvann 

fra renseprosessen. Det må også bemerkes at driftskostnadene er vesentlig mindre for et VBA 

uten fargefjerning i forhold til med fargefjerning. 

 

Hvis råvannskvaliteten endres slik at det vil bli behov for fargefjerning, bør mulighetene for 

fargefjerning ved infiltrasjon av råvann i grunnen undersøkes nærmere før man velger et 

konvensjonelt anlegg for fargefjerning. Dette begrunnes både ut fra forventede kostnader og at 

infiltrasjon forventes å gi god effekt på både fargetall, UV transmisjon og bakterieinnhold.     

 

 

  



Lyngen kommune har diskutert kostnadsoverslag Tabell 2 med konsulent Asplan Viak og har 

tilpasset kostnadsoverslaget til lokale forhold bakgrunn i følgende konklusjoner. 

Justert av Lyngen kommune og Asplan Viak i e-post av 29. januar 2020. Tabell 3 Kostnader for utbygging av ny 
vannforsyning til Lyngseidet fra Kvalvik og omegn vv.- revidert versjon 

Type kostnad Kostnad 

Klausulering/restriksjoner i nedbørsfeltet til Gjerdeelva 1 000 000,- 

Oppgradering Gjerdeelva (UV)  3 000 000,- 

Klausulering/restriksjoner i nedbørsfeltet til Kvalvikelva 1 000 000,- 

Utbedring av inntaksløsning Kvalvikelva 500 000,- 

Ny vannledning Kvalvikelva – Lyngseidet (alt. C + F) 20 000 000,- 

Vannbehandlingsanlegg (VBA) med UV og klordosering 7 000 000,- 

Samarbeide Clemens 17 000 000,- 

SUM  34 500 000,- 

Usikkerhet/risiko, 20 % 6 900 000,- 

Prosjektering/administrasjon 6 % 2 070 000,- 

Total SUM  eks. MVA 43 470 000,- 
 

Forslag vannbehandlingsanlegg med UV og klordosering Kr 5 000 000,-.  

Denne prisen er fra vårt tidligste kostnadsoverslag i tabell 14 delrapport 2, mens vi senere i notat 

datert 7.11.2019 har beregnet kostnadene til 11 500 000,-. Den store prisforskjellen er forklart i 

e-post datert 11.1119.  Jeg vi anbefale å plusse på denne kostnaden med 2-3. mill.  

 

Kostnadene på kr 2 000 000,- til vannledning mellom kraftverket og vannverkets UV-anlegg har 

vi ikke tilstrekkelig grunnlag for å vurdere.  Disse vil vel også være avhengig av om Clemens 

Kraft vil være med på finansieringen. Vi er enig i at det å benytte tilløpsrøret til kraftstasjonen 

som høydebasseng er en god ide som kan spare vannverket for store utgifter til høydebasseng. 

Da blir vel spørsmålet om dette bør tas inn i avtalen med Clemens Kraft nå eller om man skal 

vente å se om Clemens Kraft blir pliktig til å bygge ut denne løsningen på grunnlag av 

konsesjonsvilkårene. 

 

Med denne løsningen får vannverket tre vannkilder; dagens vanninntak, vann fra kraftverket og 

vann fra Kvalvikelva. En liten ulempe er at høydebassenget da kun blir tilknyttet vanninntaket 

fra Kraftverket, samt at det blir et råvannsbasseng slik at vannbehandlingen fortsatt må 

dimensjoneres ut fra topper i vannforbruket.   

 

Prosjektering/administrasjon som utgjør 10 % av budsjettet er ment å dekke alle eksterne 

kostnader til detaljprosjektering, konsesjonssøknader, geoteknikk, utarbeidelse og utsendelse av 

tilbudsdokument, evaluering av tilbud og kontraktsarbeider.  

 

Når det gjelder kostnader til kommunens interne prosjektadministrasjon vil dette variere med 

hvor mye kommunen kan gjøre selv, for eksempel innen byggeledelse.  Erfaringer fra andre 

kommuner tilsier at 5-10 % av totalsummen går med til å dekke kommunens interne kostnader. 

Prosentandelen er gjerne størst for små prosjekter, så i dette tilfellet vil vi anbefale å bruke 5-7 

%, og vi har valgt å benytte 6%. 

 

 

 

 

  



KONSEKVENSER VED INVESTERING 44,2 MILL. I NY VANNFORSYNING 

LYNGSEIDET 

 

Med byggelånsrenter blir foreløpig kostnadsoverslag på 44,2 mill. ved etablering av ny 

vannforsyning til Lyngseidet medfører en betydelig endring i gebyrgrunnlaget for beregning av 

vanngebyret. 

Gebyrgrunnlaget vil øke med ca. 2,1 mill., noe som er en økning på ca. 46 % fra 2020-nivået, 

noe som må dekkes inn via årsgebyret. Det forutsettes da at abonnementsgebyret fortsatt skal 

utgjøre 50 %, arealfaktor uendret og 100 % kostnadsdekning gjennom gebyrene. 

Det medfører økte kapitalkostnader med ca. 2,0 mill. og økte driftsutgifter med kr 80.000 fra 

2024. 

Oversikten nedenfor viser virkningen i årsgebyrene på ulike abonnentgrupper basert på 2020-

priser, inkl. mva.: 

 
*) Gjennomsnittlig bolig i Lyngen kommune 161 m2 

**) Gjennomsnittlig fritidsbolig i Lyngen kommune 91 m2 

***) Endring i pris eks. mva. 

Som nevnt er tallene ovenfor i 2020-priser. I tillegg kommer generell lønns- og prisvekst i årene 

framover, ca. 2-3 % pr. år. 

 

  

Eks. mva. Inkl. mva. Eks. mva. Inkl. mva. kroner %

Pr. bolig *) 4.580                 5.725                6.668                 8.335                2.610      46 %

Pr. fritidsbolig **) 2.809                 3.511                4.070                 5.088                1.577      45 %

Vannmåler 2.398                 2.998                3.468                 4.335                1.338      45 %

Forbruk 150 m3 3.960                 4.949                5.758                 7.197                2.248      45 %

Forbruk 1.000 m3 12.808               16.010              18.734               23.417              5.926      37 % ***)

Forbruk 25.000 m3 262.648             328.310           385.113             481.391           122.465  37 % ***)

2020 2024 Endring



 

 

2. VANN FASTDALEN 

Tilsyn fra Mattilsynet ble utført 5. september 2019: 

«Fastdalen vannverk forsyner 1 bolighus og 6 - 7 fritidshus. Det er montert UV-anlegg som 

renser drikkevannet som leveres til de i bolighuset, forøvrig leveres vannet urenset. 

Råvannskvaliteten er dårlig. I etterkant av tilsynet har vi notert oss analyserapport fra Toslab 

datert 2. september som indikerer at vannet er påvirket av fersk fekal forurensning. Det er påvist 

mer enn 100 koliforme CFU/100 ml og høye verdier av både E. coli og Intestinale enterokokker. 

Analyseresultatene er bekymringsfulle og det kan medføre helsefare å drikke vannet. Slik vi har 

forstått informasjonen fra dere, foreligger løpende kokevarsel. Vi mener likevel at mottakerne 

av vannet må gjøres særskilt oppmerksom på at vannet er forurenset slik at de kan ta de 

nødvendige forbehold. 

Vannverket er planlagt utfaset innen utgangen av året. Abonnentene skal knyttes til Elvejord 

vannverk og prosjektering av ny vannledning er i gang. Mattilsynet legger til grunn at anlegget 

fases ut som skissert av dere, og at abonnentene i løpet av vinteren vil bli forsynt med vann 

som tilfredsstiller kravene til drikkevannskvalitet. Dersom utfasing likevel viser seg å strekke ut 

i tid, vil Mattilsynet vurdere å pålegge tiltak i vannverket slik at vannverket kan levere vann med 

drikkevannskvalitet.» 

Detaljprosjektering og tilbud er innhentet 2019. Byggestart januar 2020. Dimensjonen på 

vannledningen er valgt slik at det skal være mulig eventuelt i fremtiden å kunne forsyne 

Elvejord/Årøybukt vannverk med vann fra Fastdalselva.  
 

3. VANN NORD-LENANGEN 

Pålegg fra Mattilsynet om: 

«Det må etableres SMS varsling til dere på teknisk avdeling når UV-intensiteten faller under 

alarmgrensen og ved strømbrudd. Det må også etableres tiltak slik at urenset vann ikke kommer 

inn på ledningsnettet før UVen er klar. Frist 31. desember 2019 

Vannverkseieren må revidere prøvetakingsplanen iht den ny drikkevannsforskriften for råvann, 

rentvann og nettvann. Frist 3. februar 2020.» 

Foregår med interne ressurser, og tas over driftsbudsjettet. 

 

4. VANN SØR-LENANGEN 

Pålegg fra Mattilsynet om: 

Sør-Lenangen Vannverk må gjennomføra farekartleggjing og farevurdering og finna tiltak for 

å redusera den enkelte faren. Dokumenta skal sendast til Mattilsynet innan tidsfristen 3. februar 

2020. 

Sør-Lenangen Vannverk må revidera prøvetakingsplanen slik at den er i samsvar med krava i 

drikkevannsforskrifta av 01.01.17. Planen skal sendast til Mattilsynet innan tidsfristen 3. februar 

2020. 

Foregår med interne ressurser, og tas over driftsbudsjettet. 

  



5. VANN KOPPANGEN 

Pålegg fra Mattilsynet om: 

«Lyngen kommune må gjennomføre farekartlegging av Koppangen vannverk innen 30. april 

2020 

Lyngen kommune må revidere prøvetakingsplanen for Koppangen vannverk og bringe planen i 

samsvar med krav i ny drikkevannsforskrift frist 30. april 2020.» 

Foregår med interne ressurser, og tas over driftsbudsjettet. 

 

6. VANN ELVEJORD 

Pålegg fra Mattilsynet om: 

«Lyngen kommune må gjennomføre farekartlegging av Elvejord vannverk. Frist 30. april 2020 

Lyngen kommune må revidere prøvetakingsplanen for Elvejord vannverk og bringe planen i 

samsvar med krav i ny drikkevannsforskrift.  Frist 30. april 2020.» 

Foregår med interne ressurser, og tas over driftsbudsjettet. 

 

 

7. AVLØP STIGEN, LYNGSEIDET 

Detaljprosjekteringen av Stigen avløpsanlegg ble startet i juni 2018. I februar 2019 hadde 

teknisk drift, konsulenten og ordføreren møte med en og en grunneierne for å innhente 

grunneiererklæringer for legging av avløpsledningen. I prosjekteringen har vi lagt vekt på å 

unngå pumpestasjoner. Dette har medført at noen grunneiere som får selvfallsledning fra/ over 

sin eiendom ikke har gitt tillatelse til å legge avløpsledningen på eiendommen. Dette har 

medført stopp i prosjektet i påvente av at det skal la seg løse uten å måtte ekspropriere grunn for 

å legge avløpsledningen. 

Nå har grunneiere vært kontaktet flere ganger og Lyngen kommune har ikke mottatt 

tilbakemelding fra grunneier. Teknisk drift foreslår derfor at det settes gang ekspropriasjon for å 

få areal til å legge avløpsledningen.  

 

8. AVLØP BEKKSTRAND, FURUFLATEN 

Detaljprosjekteringen av Stigen avløpsanlegg ble startet i mars 2019. I juni hadde vi folkemøte 

på Furustua for å orientere grunneierne på Bekkstrand og i Lyngsdalsbukta om prosjektet. For 

tiden holder vi på med å avklare plassering av slamavskilleren i Lyngsdalsbukta. Har fått en 

midlertidig stopp på grunn av noen uklarheter vedrørende den eiendommen, der slamavskiller er 

planlagt. Håper å kunne gå i gang med legging av ledningene våren 2020. 

 

9. AVLØP MINDRE KOMMUNALE SLAMAVSKILLERE 

På Lenangsøra er det behov for ny og større slamavskiller for avløpsvann fra Kråkskogen 

boligfelt. På Jægervatnet er det behov for ny ledning gjennom fylkesvei 113. 

Foregår med interne ressurser, og tas over driftsbudsjettet. 

 

  



9. TILKNYTNINGSPLIKT VANN OG AVLØP 

Nye vann og avløpsledninger som legges i Lyngen kommune vil passere flere eiendommer som 

ikke er tilknyttet vannverk i dag. For disse eiendommene kan vannverkseier kreve tilknytning i 

henhold til Plan- og Bygningslovens § 27-1 annet ledd og 27-2 annet ledd. Tilknytningsplikten 

kan også i hht. §30-6 omfatte fritidsbebyggelse hvis dette er bestemt i plan (kommunedelplan, 

reguleringsplan etc). Hvor mange eiendommer dette berører kan vurderes ut fra ledningskartet. 

Nærmere informasjon finnes i VA-jus-databasen    
https://va-jus.no/hjelpemidler/standardbrev/tilknytningsplikt/), der det står:  
Bygninger som ligger på en eiendom hvor offentlig vann- og avløpsledning går 

• over eiendommen, 

• i veg som støter til eiendommen eller 

• over nærliggende areal, 

skal etter plan- og bygningslovens §§ 27-1 annet ledd og 27-2 annet ledd knyttes til de offentlige ledningene. 

 
I løpet av mars 2020 lages det eget saksfremlegg for å vedta tilknytningsplikt.  

https://va-jus.no/hjelpemidler/standardbrev/tilknytningsplikt/),%20der%20det%20står:
https://va-jus.no/hjelpemidler/standardbrev/tilknytningsplikt/),%20der%20det%20står:


10. HANDLINGSPLAN VANN OG AVLØP 2020 - 2023 

 
 

Blå =vann     
Forslag omprioritering tiltak hovedplan vann og 
avløp 2020-2023       

Prioritert Tiltak 
Total 
kostnad  Kommentar  

År for 
utførelse 

1. Grunnvannsanlegg Furuflaten 4000000 Detalj-prosjektering 2021 

2. Vannledning Drabeng til Fastdalen 3000000 
Detaljprosjektering 
og utbygging 2020 

3. Ny vannkilde Koppangen 50000  2020 

4. 
Vannledning Lyngseidet - Kvalvik 
ledning 10000000 

Detaljprosjektering 
og utbygging 2021 

5. 
Driftsovervåkning vann og 
avløpsanlegg 1000000  2020 

6. 

Furuflaten Nord nytt avløpsanlegg. 
Ledningsnett Bekkstrand og 
Lyngdalsbukta 2500000 

Detaljprosjektering 
og utbygging 2020 

7. 
Stigen, Lyngseidet, ledningsnett og 
pumpestasjon 2600000 Utbygging 2020 

8. 
Sanering spredt avløp Lyngseidet 
sentrum, forprosjekt 500000 

Forprosjekt, Avhengig 
av sentrumsplan for 
Lyngseidet 2020 

9. Grunnvannsanlegg Furuflaten 4000000 Detaljprosjektering 2022 

10. 
Vannledning Lyngseidet - Kvalvik 
ledning 10000000 Utbygging 2021 

11. 
Klausulering, vannbehandling 
Vannforsyning Lyngseidet 23470000 Utbygging 2022 

12. 
Ledningsanlegg og slamavskiller 
Bekkstrand og Lyngdalsbukta 2000000  2021 

13. Pumpestasjon Bekkstrand 500000  2021 

14. 
Sanering spredt avløp Lyngseidet 
sentrum 500000 Detaljprosjektering 2021 

15. 
Ny hovedvannledning Lyngseidet til 
Rottenvik 500000 Detaljprosjekting 2021 

16. 
Sanering spredt avløp Lyngseidet 
sentrum,  2500000 

Utbygging, Avhengig 
av sentrumsplan for 
Lyngseidet 2022 

17. 
Ny hovedledning Lyngseidet til 
Rottenvik 2000000 Utbygging 2022 

18. 
Spredt avløp Lyngseidet sentrum 
(sanering) 2500000 

Utbygging, Avhengig 
av sentrumsplan for 
Lyngseidet 2023 

 SUM VA 71620000    

 

Innlagt investering_gebyrregnskap 
Vann 54520000    

 

Innlagt investering_gebyrregnskap 
Avløp 16100000    

 SUM VA 71620000    
 



 

 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/528 -8 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 17.01.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

10/20 Lyngen kommunestyre 13.02.2020 

 

Søknad om støtte fra Ullsfjordforbindelsen AS 

Henvisning til lovverk: 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.02.2020  

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Mot 1 stemme, MDG v/Helga 

Ringbakken.  

Vedtak: 

Rådmannen innstiller på tilskudd til Ullsfjordforbindelsen AS på 120.000 gjeldende for 2020. 

 

Budsjettdekning: 

Ramme 1 – ansvar 1100 

Dekning ramme 8 – ansvar 9000. 

Rådmannens innstilling 

Rådmannen innstiller på tilskudd til Ullsfjordforbindelsen AS på 120.000 gjeldende for 2020. 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

       

       

       

       

       

 

Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    

 



Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Ullsfjordforbindelsen AS er eiet av kommunene Tromsø, Lyngen og Kåfjord, samt en rekke 

selskaper og privatpersoner, -de fleste med tilknytning til Lyngen. Selskapet utfører påvirkning, 

kvalitetssikring og oppfølging av det løpende offentlige arbeidet som skal lede til etableringen 

av Ullsfjordforbindelsen, - fergefri vei mellom Lyngen og Tromsø. 

 

Selskapets administrative kostnadsbruk er noe redusert det siste året som følge av redusert 

aktivitetsnivå, noe som igjen har sammenheng med den fasen prosjektet Ullsfjordforbindelsen er 

inne i. Det ble ikke utbetalt tilskudd i 2019. 

 

I 2020 vil man kjøpe tjenester knyttet til analyse av trafikkgrunnlaget i regionen som helhet, 

fremtidige prognoser og hvordan etablering av Ullsfjordforbindelsen kan påvirke dette. 

 

Prosjektet Ullsfjordforbindelsen går nå inn i en viktig fase der man forventer avklaringer på 

igangsetting eller ikke innen 2022. 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

Etablering av Ullsfjordforbindelsen som overordnet prosjekt er forankret i kommunens 

overordnede planverk, herunder Strategisk næringsplan. Etablering av Ullsfjordforbindelsen 

anses som et viktig tiltak for fremtidig vekst og utvikling i Lyngen. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Selskapets arbeide er avhengige av ekstern finansiering fra offentlige og private aktører for å 

kunne arbeide målrettet. Selskapet mottar i dag støtte fra Lyngen og Tromsø kommuner. 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

Ingen. 

 

Miljøkonsekvenser 

Det er registrerte miljøkonsekvenser knyttet til Ullsfjordforbindelsen AS sitt arbeide. Det bør 

dog påpekes at en fremtidig løsning vil kunne ha en positiv miljøeffekt. 

 

Folkehelse/friluftsliv 

Ingen relevans. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Selskapets arbeide er avhengige av ekstern finansiering fra offentlige og private aktører for å 

kunne arbeide målrettet. Manglende finansiering vil medføre redusert aktivitetsnivå. 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/310 -20 

Arkiv: M80 

Saksbehandler:  Kåre Fjellstad 
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

11/20 Lyngen kommunestyre 13.02.2020 

 

Oppfølging av kommunestyrets vedtak om organisering av brannvesen-

finansiering av utdanning 

Henvisning til lovverk: 

 

Brann- og eksplosjonsvernloven  

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.02.2020  

Behandling: 

Stein Are Olsen, Øystein Rollstad, Rune Johansen og Pål Andreassen er inhabil og forlater 

møtet mens saken behandles. 

 

Forslag fra opposisjonen Krf v/Nils-Einar Samuelsen og Eirik Larsen, H v/Johannes Grønvoll 

og Line Van Gemert: 
Helhetlig punkt 2 med tillegg. 

Vi ønsker at det legges til grunn en naturlig avgang i brannkorpset ved reduksjon, og at det lages et krav 

og kompetanseplan for videre utdanning av mannskaper til ønsket kompetanse oppnås. 

 

Det voteres over rådmannens innstilling alternativ 2 og forslag fra posisjonen Krf v/Nils-Einar 

Samuelsen og Eirik Larsen, H v/Johannes Grønvoll og Line Van Gemert. 

 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling, alternativ 2, til vedtak. Mot 4 stemmer, 

Krf v/Nils-Einar Samuelsen og Eirik Larsen, H v/Johannes Grønvoll og Line Van Gemert. 

Vedtak: 

Alternativ 2: 

Rådmannen foretar nedbemanning av brannvesenets innsatsstyrke til 24 personer.  

Eksisterende vaktorganisering avvikles og erstattes med avtale om overordnet vakt i 

brannsamarbeidet.  

Besparte lønns- og pensjonsmidler benyttes til utdanning av personell tilknyttet brann og 

redning ved en intern budsjettendring i årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2021-2024.  

 



Rådmannens innstilling 

Alternativ 1: 

Eksisterende bemanning og organisering av beredskaps- og innsatsstyrke opprettholdes, jfr. 

kommunestyrets vedtak i sak 76/19. 

 

Det stilles inntil kr 2,8 mill disponibelt til utdanning og kompetanseheving av personell 

tilknyttet brann og redning. Beløpet dekkes over disposisjonsfondet.  

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2020 4710 3391 11502  940 000  

2020 9000 8800 19401  940 000  

       

       

       

 

Utgifter til kompetanseheving fra 2021 søkes innarbeidet i økonomiplan 2021-2024 

 

Alternativ 2: 

Rådmannen foretar nedbemanning av brannvesenets innsatsstyrke til 24 personer.  

Eksisterende vaktorganisering avvikles og erstattes med avtale om overordnet vakt i 

brannsamarbeidet.  

Besparte lønns- og pensjonsmidler benyttes til utdanning av personell tilknyttet brann og 

redning ved en intern budsjettendring i årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2021-2024.  

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Viser til kommunestyrets vedtak i sak 76/19. Rådmannen fremmet forslag om reduksjon av 

innsatsstyrken til 24 personer, samt fjerning av eksisterende vaktordning. Etter brannsjefens 

vurdering ville det vært hensiktsmessig å etablere en overordnet vakt innen Brannvesenet Nord 

sitt område. Slik funksjon kan bemannes med kvalifisert personell og oppfylle forskriftens krav 

fra første dag. Hver kommune dekker da sin andel, som beregnes å utgjøre inntil kr 130 000 pr 

år. Vurderingen var at disse tiltakene ville gi besparelser som kunne benyttes til nødvendig 

utdanning. Etter endt utdanningsprogram vil faglig forsvarlig og kompetent brannberedskap og 

innsatsstyrke kunne driftes ca kr 1 mill lavere pr år enn tilfellet er i dag.  

 

Kommunestyret fulgte ikke rådmannens innstilling, men besluttet å videreføre eksisterende 

dimensjonering og organisering. Rådmannen forstår vedtaket slik at lovpålagt utdanning av 

brannmannskapene skal gjennomføres snarest mulig, utgifter til slik utdanning dekkes over 

disposisjonsfondet. Da vedtaket ikke avsetter et konkret beløp til formålet finner rådmannen det 

nødvendig å fremme sak til kommunestyret med anmodning om presisering av dette forholdet.  

 

Brannsjefen har gjort en vurdering av brannvesenets dimensjonering, beredskap og organisering. 

På bakgrunn av dette anbefaler han reduksjon av innsats- og beredskapsstyrke, noe rådmannen 

beregner å kunne gi betydelige innsparinger. Rådmannen finner det derfor nødvendig å fremme 

saken med alternativ innstilling der utdanning/kompetanseheving finansieres gjennom 

omorganisering og bemanningsreduksjon.   

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

Lyngen kommunestyre vedtok å inngå i brannsamarbeid i Nord Troms fra 1.1.2019. 

Samarbeidstiltaket inneholder følgende stillingshjemler:  



• 100 % daglig leder (brannsjef)  

• 100 % avdelingsleder forebyggende (varabrannsjef)  

• 100 % avdelingsleder beredskap 

• 100 % forebyggende personell (branningeniør)  

• 500 % forebyggende personell (feiersvenn) 

 

Kommunen har fortsatt arbeidsgiveransvaret for innsatsstyrken, denne besto av 36 personer pr 

1.1.2020. Dimensjoneringsforskriften stiller krav om minimumsbemanning på 16 personer. Etter 

brannsjefens vurdering vil det være forsvarlig å drive brannvesenet med innsatsstyrke på 24 

personer, dette under forutsetning at alle har nødvendig opplæring og utdanning.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Alternativ 1: 

Kommunestyrets vedtak 76/19 i desember 2019:  

Dagens brannordning/dimensjonering/plassering videreføres. Innarbeides i budsjett 2020, 

dekning disposisjonsfond.  

Kompetansehevingsplan som foreligger i forslaget gjennomføres. Er det praktisk mulig å 

forsere tempo på kompetanseheving fremmer rådmannen sak på dette til Kommunestyret.  

Det arrangeres et møte mellom brannsjef og dagens brannkorps for å se på en fremtidig 

struktur av brannberedskapen. 

 

1. Dette innebærer fortsatt årlige lønns- og pensjonsutgifter på kr 2,1 mill til innsats- og 

beredskapsstyrke. 

 

2. Utdanningsetterslepet blant innsatsstyrkens 36 ansatte utgjør tilsammen 44 avvik. Etter 

brannsjefens beregning vil nødvendig utdanning medføre direkte utgifter på kr 2,72 mill. 

Dette beløpet må stilles disponibelt i henhold til tidsplan for utdanningsprogrammet, av 

praktiske årsaker er raskeste gjennomføring 3 år (avhengig av kapasitet på brannskolen).  

 

3. Drift og organisering på dagens nivå vil medføre kostnader på kr 3 mill til lønn, pensjon 

og utdanning i de 3 første år, eller tilsvarende lavere om utdanningen gjennomføres over 

en lengre periode.   

 

4. Etter endt utdanningsprogram vil årlige lønns- og pensjonsutgifter fortsatt være kr 2,1 

mill for innsats- og vaktstyrke.  

 

Alternativ 2: 

1. Bemanning i henhold til brannsjefens risikovurdering, som tilsier 24 personer, vil gi 

besparelser i lønns- og pensjonsutgifter på ca kr 360 000 årlig. 

 

2. Fjerning av eksisterende vaktstyrke som erstattes med overordnet vakt i 

brannsamarbeidet vil gi ca kr 720 000 i netto besparelser årlig. 

 

3. Reduksjon av innsatsstyrken fra 36 til 24 personer og omorganisering av vaktordning 

kan redusere utgifter til utdanning fra kr 2,72 mill til 1,54 mill.  

 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 



Det følger av Internkontrollforskriften at arbeidsgiveren har ansvar for at arbeidstakeren har de 

kvalifikasjoner som er nødvendig for å utføre sine arbeidsoppgaver. De krav forskriften stiller til 

kompetanse sikrer et minimum. Det er opp til kommunen å vurdere behovet for ytterligere 

kompetanse utover dette. Det må foreligge planer hvordan kommunen skal nå dette målet, 

herunder er økonomi en viktig faktor. 

 

Lyngen har et stort avvik i utdanningsnivået for brannmannskapene. Arbeidsgiveransvaret vil 

påføre kommunen et straffansvar om personskade oppstår under et oppdrag, og årsaken er 

manglende opplæring eller sikkerhet. Tilsynsmyndigheten etter denne forskriften er Direktoratet 

for samfunnssikkerhet og beredskap, som har adgang til å gi pålegg, jf. § 8-1 og derved 

kompetent myndighet til å ilegge tvangsmulkt og tvangsgjennomføring, jf. brann- og 

eksplosjonsvernloven §§ 39 og 40. Politiet kan også på selvstendig rutinemessig grunnlag 

iverksette etterforskning. 

 

Formelle krav til utdanning er: 

• Yrkesutdanning for brannkonstabel innebærer to års systematisk internopplæring i 

brannvesenet og grunnkurs for brannkonstabel. Norges brannskole har utarbeidet en 

læreplan med innhold og mål for internopplæringen. Det er også utarbeidet en 

registreringsbok hvor oppnådde mål skal dokumenteres, registreringsboken er å betrakte 

som en del av opplæringsplanen. 

• Utrykningsledere i deltidsbrannvesen skal ha gjennomført yrkesutdanning for 

brannkonstabel samt beredskapsutdanning trinn I  

• Krav om utrykningskompetansebevis (kode 160): det fremgår av Utrykningsforskriften 

hvilken kompetanse kandidaten skal tilegne seg før det utstedes kompetansebevis for 

utrykningskjøretøy.  

• Overordnet vakt skal ha gjennomført utdanning som leder av beredskapsavdeling, jf. § 7-

8 eller leder av forebyggende avdeling, jf. § 7-9 med tillegg av befalsutdanning trinn III. 

Krav til innsatstid: 

Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/ sykehjem 

m.v., strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l., skal innsatstiden ikke overstige 10 

minutter. Innsatstid defineres i forskriftens § 1-4 som tiden fra innsatsstyrken er alarmert til den 

er i innsats på brann- /skadested.  

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Manglende dokumentasjon på opplæring etter forskriftens krav kan medføre pålegg og 

økonomiske sanksjoner mot kommunen. Om slik situasjon skulle oppstå nå vi dette påføre 

kommunen praktiske og økonomiske belastninger, da et høyt antall mannskaper omgående må 

gjennomgå et utdanningsprogram.  

  

Rådmann finner det nødvendig å opplyse politisk ledelse at innsatsstyrkens bemanning på 36 

personer overgår forskriftens minimumskrav og gjeldende risikobilde. Av praktiske årsaker vil 

det ikke være tilrådelig å bemanne innsatsstyrken etter minimumskrav, men 24 personer vil 

være forsvarlig. Bemanning i henhold til dette vil gi betydelige besparelser i lønns- og 

pensjonsutgifter.  

 

Dagens vaktordning medfører utgifter til lønn og pensjon på kr 850 000,-. Forskriften stiller 

krav at et operativt vaktlag skal bestå av minimum 4 personer. Eksisterende vaktordning gir 

dermed ikke noe vesentlig reduksjon i innsatsstyrkens responstid, da denne må bemannes av 

utkaldt personell før innsats på et skadested kan påregnes. Etter brannsjefens anbefaling vil det 

være mer hensiktsmessig å etablere en overordnet vakt innen Brannvesenet Nord sitt område. 



Slik funksjon kan bemannes med kvalifisert personell og oppfylle forskriftens krav fra dag en, 

hver kommune dekker da sin andel som beregnes å utgjøre inntil kr 130 000 pr år.  

 

Dersom politisk ledelse velger fortsatt å opprettholde dagens bemanning og organisering vil 

dette påføre en ekstra belastning i driften på ca kr 1 mill årlig. Dette i tillegg til utgifter til 

utdanning av et unødvendig høyt antall ansatte.  

 

Rådmannen finner grunn til å anbefale reduksjon av innsatsstyrken fra 36 til 24 personer og 

omorganisering av vaktordning som beskrevet, dette redusere utgifter til utdanning fra kr 2,72 

mill til 1,54 mill. Kommunen vil da kunne dekke lovpålagt utdanning i løpet av 1,5 år innenfor 

eksisterende ramme. Etter endt utdanningsprogram vil faglig forsvarlig og kompetent 

brannberedskap kunne driftes ca kr 1 mill lavere pr år enn tilfellet er i dag.  

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/788 -2 

Arkiv: K12 

Saksbehandler:  Terje Størseth 

 Dato:                 29.11.2019 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

77/19 Lyngen kommunestyre 19.12.2019 

12/20 Lyngen kommunestyre 13.02.2020 

 

Omgjøring av tidligere vedtak - Søknad om delegasjon av forvaltermyndighet 

for verneområder opprettet i medhold av naturvernloven 

Henvisning til lovverk: 

 

• Naturvernloven (utgått) 

• Naturmangfoldloven 

 

Vedlegg 

1 Delegering av vedtaksmyndighet etter Naturvernloven 

2 SØKNAD OM DELEGASJON AV 

FORVALTNINGSMYNDIGHET FOR 

VERNEOMRÅDER OPPRETTET I MEDHOLD AV 

NATURVERNLOVEN 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.02.2020  

Behandling: 

Forslag fra Lyngen Arbeiderparti v/Sølvi Jensen: 

Ny setning etter innstillingens 1. setning: 

 

Lyngen kommunestyre ønsker at styret for Lyngsalpan Landskapsvernområde skal bli ny 

forvaltningsmyndighet for de 4 gjenværende verneområdene som er under kommunal 

forvaltning i Lyngen kommune. 

 

Det voteres over innstilling fra rådmannen og forslag fra Lyngen Arbeiderparti v/Sølvi Jensen. 

 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak med tillegg fra Lyngen 

Arbeiderparti v/Sølvi Jensen. Enst. 



Vedtak: 

I medhold av Naturmangfoldloven tilbakeføres forvaltningsmyndighet for verneområdene i 

Lyngen kommune til Direktoratet for naturforvaltning.  

Lyngen kommunestyre ønsker at styret for Lyngsalpan Landskapsvernområde skal bli ny 

forvaltningsmyndighet for de 4 gjenværende verneområdene som er under kommunal 

forvaltning i Lyngen kommune. 

 

Verneområdene der forvaltningsmyndigheten tilbakeføres er: 

• Stormyra (Jægervatn) naturreservat (1983) 

• Sørlenangsbotn naturreservat (1995) 

• Karnes naturreservat (2004) 

• Årøya landskapsvernområde med dyrelivsfredning (2004) 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 

Saken utsettes. 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

Rådmannens innstilling 

I medhold av Naturmangfoldloven tilbakeføres forvaltningsmyndighet for verneområdene i 

Lyngen kommune til Direktoratet for naturforvaltning. 

 

Verneområdene der forvaltningsmyndigheten tilbakeføres er: 

• Stormyra (Jægervatn) naturreservat (1983) 

• Sørlenangsbotn naturreservat (1995) 

• Karnes naturreservat (2004) 

• Årøya landskapsvernområde med dyrelivsfredning (2004) 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

I brev fra Miljødirektoratet (1998) fikk lyngen kommune tilbud om å overta 

forvaltningsansvaret for verneområdene i kommunen. Det var på den tiden to naturreservat det 

var snakk om. I 1999 ble det vedtatt å søke direktoratet om overtakelse, og i 2001 ble det gjort et 

endelig vedtak i kommunestyret om lokal forvaltning av disse to naturreservatene. I tillegg lå det 

i vedtaket et ønske om at også eventuelt fremtidige verneområder skulle forvaltes lokalt. 

 

Ut fra sakspapirene den gang leser man at hovedgrunnen til at en ønsket lokalforvaltning av 

verneområdene i kommunen, var at Lyngsalpene landskapsvernområde var under utredning. Det 

nye verneområdet skulle omfatte store deler av kommunens areal, og lokal forvaltning ble derfor 

sett på som viktig. 

 

I 2004 ble det vedtatt 3 nye verneområder i Lyngen kommune; Lyngsalpan 

landskapsvernområde, Karnes naturreservat og Årøya landskapsvernområde. Fra 2006 ble 

vedtaksmyndigheten etter naturvernloven delegert fra kommunestyret til formannskapet. Alle 5 



verneområdene ble da forvaltet lokalt. Forvaltninga utgjorde omtrentlig en halv stilling i 

administrasjonen.  

 

Fra 2012 endret Lyngsalpan landskapsvernområde igjen forvaltningsregime. Det ble opprettet et 

lokalt verneområdestyre med sekretariat underlagt fylkesmannen. De 4 mindre verneområdene 

ble fortsatt værende under kommunal forvaltning. 

 

I Troms er det foruten de 4 verneområdene i Lyngen kommune, bare et annet verneområde som 

er underlagt lokal forvaltning. Dette er Prestevatn landskapsvernområde sentralt på Tromsøya i 

Tromsø. 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

Relevante tidligere vedtak er vedlagt saken. Dokumenter for andre relevante hendelser er ikke 

vedlagt, men man har prøvd så godt man kan å beskrive hendelsene under saksopplysningene. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Arbeidet med lokal forvaltning av de 4 verneområdene utgjør ikke noen stor andel av 

administrasjonens arbeid. Derimot er det behov for vedlikehold av kompetansen på området, og 

det må påregnes en del tid til møter og samlinger. 

 

Det bør utarbeides forvaltningsplaner og besøksstrategier for områdene. Disse bør igjen følges 

opp gjennom bestillinger i forhold til opplysningsmateriell og oppsyn. 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Hovedgrunnen til at en ønsket lokal forvaltning av verneområdene i Lyngen var nok ønsket om 

muligheten for å ha politisk påvirkning i forhold til tiltak og aktivitet i verneområdene. Spesielt 

gjaldt nok dette i forhold til Lyngsalpan landskapsvernområde. Etter endringen i 

forvaltningsregimet i 2012 sitter kommunen igjen med forvaltningsansvar for 3 naturreservater 

og Årøya landskapsvernområde. 

 

Verneformen naturreservat, er den strengeste formen for områdevern vi har i Norge. Hvert 

enkelt naturreservat har egne bestemmelser (forskrift) som blant annet regulerer ferdsel. I de 

fleste naturreservat har en meget begrensede muligheter for å ha særlig påvirkning i forhold til 

bestemmelsene. Påvirkning gjennom lokal forvaltning vil derfor nesten ikke være mulig.  

 

Landskapsvernområdet Årøya har en mildere verneform. Formålet med vernet er å bevare ei 

middels stor øy og en holme i Lyngenfjorden med deres natur- og kulturlandskap og med 

tilhørende dyreliv. Området har særlig betydning som hekkeområde for sjøfugl i indre fjordstrøk 

i Troms. Linken under peker til bestemmelsene i forskriften: 

 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2004-06-04-845?q=Årøya landskapsvernområde 

 

Også her er det ferdselsrestriksjoner. Foruten skjøtsel gjennom beiting er det begrensede 

muligheter for tiltak.  

 

Styret for Lyngsalpan landskapsvernområde har laget et prinsippvedtak på de ønsker 

forvaltningsansvar for verneområder som grenser inn mot landskapsvernområdet. 

Verneområdestyret har fra før forvaltningsmyndighet over Faueldalen naturreservat på 

Tromsøsida av Lynpsalpene. 

 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2004-06-04-845?q=Årøya%20landskapsvernområde


Rådmannens vurdering, er at det er mest hensiktsmessig å tilbakeføre forvaltningsmyndigheten 

for de 4 gjenværende verneområdene som er under kommunal forvaltning til Miljødirektoratet. 

De vil igjen delegere myndigheten til fylkesmannen. Om det er politisk vilje kan Lyngen 

kommune sende med et ønske om at styret i landskapsvernområdet blir ny 

forvaltningsmyndighet. 

 

Lyngsalpan landskapsvernområde har egen forvalter som vil kunne ivareta forvaltningen av de 4 

verneområdene på en bedre måte enn kommunen. Det vil da også selvfølgelig medføre noe 

besparelse i kommuneadministrasjonen. 

 

  



 

Lyngen kommune 

 

Arkivsaknr: 2017/707 -12 

Arkiv: C84 

Saksbehandler:  Astrid Ma Strøm 

 Dato:                 19.11.2019 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

78/19 Lyngen kommunestyre 19.12.2019 

13/20 Lyngen kommunestyre 13.02.2020 

 

Rutiner ved vigsler 

Henvisning til lovverk: 
Lov om ekteskap av 4.juli 1991 nr 47 § 12 

 

Vedlegg: Rutiner ved vigsler i Lyngen kommune. 

Forskrift om kommunale vigsler av 18.september 2017 nr 1421 Saksprotokoll i Lyngen 

kommunestyre - 13.02.2020  

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

1. Ordfører og varaordfører er etter lov tillagt vigselsmyndighet. I tillegg til disse gis 

økonomisjef Hilde Grønaas vigselsmyndighet.  

2. Møterommet i 1.etg, kantine eller ordførers kontor på Rådhuset stilles til disposisjon som 

vigselsrom.  
3. Tilbudet om vigsel er gratis for kommunens innbyggere innenfor tidsrammen kl 10:00 til kl 

15.00 mandag til fredag.  

4. Utenom vedtatt tid og vigselssted vil kostnader for vigsel bli fakturert brudefolkene etter 

avtale. Andre faktiske kostnader som for eksempel dekning av transportutgifter kan også 

faktureres. Dette avtales i god tid med valgte vigsler.  

Vigselen kan foretas på sted brudeparet selv har valgt. Lyngen kommune ved viglser 

forbeholder seg retten til å godkjenne stedet for vigselen. 

5. Utenom kontortid gis det en godtgjøring til vigsler på kr 2 000 som faktureres brudeparet. 

6. For vigsel av andre enn de som er nevnt i forskriftens § 2, innkrevers ett gebyr på kr 1 000 pr 

vigsel til dekning av kommunens utgifter. 

7. Vigselsmyndigheten gis for valgperioden. 

 
 



Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 

Saken utsettes. 

Vedtak: 

Saken utsettes. 
 

Rådmannens innstilling 

1. Ordfører og varaordfører er etter lov tillagt vigselsmyndighet. I tillegg til disse gis 

økonomisjef Hilde Grønaas vigselsmyndighet.  
2. Møterommet i 1.etg, kantine eller ordførers kontor på Rådhuset stilles til disposisjon som 

vigselsrom.  
3. Tilbudet om vigsel er gratis for kommunens innbyggere innenfor tidsrammen kl 10:00 til kl 

15.00 mandag til fredag.  

4. Utenom vedtatt tid og vigselssted vil kostnader for vigsel bli fakturert brudefolkene etter 

avtale. Andre faktiske kostnader som for eksempel dekning av transportutgifter kan også 

faktureres. Dette avtales i god tid med valgte vigsler.  

Vigselen kan foretas på sted brudeparet selv har valgt. Lyngen kommune ved viglser 

forbeholder seg retten til å godkjenne stedet for vigselen. 

5. Utenom kontortid gis det en godtgjøring til vigsler på kr 2 000 som faktureres brudeparet. 

6. For vigsel av andre enn de som er nevnt i forskriftens § 2, innkrevers ett gebyr på kr 1 000 pr 

vigsel til dekning av kommunens utgifter. 

7. Vigselsmyndigheten gis for valgperioden. 

Saksopplysninger 

På bakgrunn av endringer i ekteskapsloven som trådte i kraft 1.januar 2018 er ansvaret for 

gjennomføring av borgerlige vielser overføres fra domstolene til kommunene.  

 

Lovendringen innebærer at ordfører og varaordfører får en direkte myndighet til å utføre vigsler etter 

loven. I tillegg til disse kan kommunestyret gi vigselsmyndighet til personer som er ansatt eller 

folkevalgt i kommunen. Kommunene vurderer selv hvem som er egnet for oppgaven. Det settes ikke 

krav til særlig kompetanse eller erfaring. Det er derimot i forarbeidene kommet frem til at det kan 

være hensiktsmessig at det i tillegg til ordfører og varaordfører tilbys vigslere som er politisk 

nøytrale. Det er kommunestyret selv som skal ta beslutningen om hvem som skal ha 

vigselsmyndighet i tillegg til ordfører og varaordfører. Denne avgjørelsen kan ikke delegeres.  

 

Kommunen har plikt til å ha et tilbud om vigsel for kommunens innbyggere og personer som ikke er 

bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12 a. 

Kommunen kan selv bestemme om de vil tilby vigsler for andre kommuners innbyggere.  

 

Ifølge forskrift om kommunale vigsler § 1 kan kommunen selv bestemme hvor og når det skal tilbys 

vigsler. Tilbudet skal likevel være tilgjengelig og dekke etterspørselen på en god måte.  

 

Det følger av forskrift om kommunale vigsler § 2 at vigselstilbudet skal være gratis for kommunens 

egne innbyggere og for andre personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å 

inngå ekteskap her.  

I § 2 andre ledd følger at det kan tas betaling for nødvendige merkostnader dersom det tilbys vigsel 

ut over der vanlige tilbudet om tid og sted (f.eks. utgift til vigsel, transport, oppvarming etc). Videre 

er det iht. § 3 i forskriften anledning til å ta betalt når kommunen tilbyr vigsel for andre enn de som 

er nevnt i § 2. 

 



Vurdering av alternativer og konsekvenser 

I Lyngen kommune har saken vært drøftet i ledergruppa 6.12.19 og rådmannen foreslår at 

økonomisjef Hilde Grønaas gis vigselsmyndighet i tillegg til ordfører og varaordfører.  

 

Kantina i andre etasje, møterommet i første etasje og ordførers kontor er vigsleslokaler.  
 

Når vigselen foregår innenfor tidsrammen 10.00-15.00, mandag til fredag er vielsen gratis for 

kommunens innbyggere og andre personer som ikke er bosatt i Norge. Kommunens tilbud om 

gratis borgerlig vigsel gjelder både for utenlandske brudefolk og for norske statsborgere som er 

bosatt i utlandet. For andre kommuners innbyggere innkreves ett gebyr på kr 1000.-pr vigsel til 

dekning av kommunale avgifter. 

 

Ved vigsler utenom tidsrammen og på andre steder i kommunen, kan kommunen ta betalt for 

merkostnader. (f.eks utgift til vigsel, transport, oppvarming etc). Dette må i god tid informeres 

om og avtales med brudefolkene. Utenom vedtatt tid og vigselssted vil kostnader for vigsel bli 

fakturert brudefolkene etter avtale. Det kan faktureres inntil kr 2 000 til godtgjøring for vigsel 

utenom kontortid. Andre faktiske kostnader som for eksempel dekning av transportutgifter kan også 

faktureres. Dette avtales i god tid med valgte vigsler.  

 

Det er ikke anledning for kommunen å ta betaling utover dekning av nødvendige 

(mer)kostnader. 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/70 -5 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Peter Langgård 

 Dato:                 06.02.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

14/20 Lyngen kommunestyre 13.02.2020 

 

Valg av forliksråd 

Henvisning til lovverk: 

Domstolloven § 27. 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.02.2020  

Behandling: 

Forslag til 3. varamedlem og leder til Forliksrådet fra Lyngen kommunestyre: 

3. varamedlem: Lene Granli. 

Leder: Karl-Halfdan Botngaard. 

 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer sitt eget forslag til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

Som 3. varamedlem ble Lene Granli valgt. 

Leder: Karl-Halfdan Botngaard. 

Rådmannens innstilling 

Valg legges frem uten innstilling. 

 

Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    

Saksopplysninger 

Det må velges ett varamedlem samt at det må velges en leder. 
 

Tidligere vedtak: 

Forliksrådet 
Medlem:  

Karl- Halfdan Botngaard  

Ingunn Karlsen 2. 

Per- Inge Stenhaug  

 

Varamedlem: 



Øystein Sørvoll 

Arild Sørsand 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/400 -71 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Peter Langgård 

 Dato:                 05.02.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

15/20 Lyngen kommunestyre 13.02.2020 

 

Suppleringsvalg 

Henvisning til lovverk: 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.02.2020  

Behandling: 

Lyngenløftet – styringsgruppa – her må velges 2 medlemmer m/vara 

 

Forslag fra Ap: 

Medlem Johnny Hansen – varamedlem: Line Eidet. 

 

Forslag fra Sp: 

Medlem: Dan-Håvard Johnsen – varamedlem: Jan Agnar Rydningen. 

 

Forslag fra KRF: 

Medlem: Eirik Larsen – varamedlem: Helga Ringbakken. 

 

Det voteres over forslagene. 

 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre vedtar følgende medlemmer og varamedlemmer:  
Medlemmer: Varamedlemmer (personlig): 

Dan-Håvard Johnsen Helga Ringbakken 

Johnny Hansen Line Eidet. 

 

Mot 4 stemmer. H v/Line Van Gemert, KRF v/ Eirik Larsen og Nils-Einar Samuelsen og SL 

v/Stein Are Olsen. 

 

Valg av Barnas representant etter plan og bygningsloven: 

Behandling: 

VEDTAK: 
Barnas representant: 

Siri Rodahl Johansen 

Enst. 



 

 

Utvalg av faste møtefullmektiger for forliksrådet: 

Behandling: 

Det ble ikke foretatt valg av møtefullmektiger for Forliksrådet. Lyngen kommunestyre hadde 

ingen aktuelle kandidater klar. 

 

VEDTAK: 

Det ble ikke foretatt valg av møtefullmektiger for Forliksrådet. Lyngen kommunestyre hadde 

ingen aktuelle kandidater klar. 

Sakkyndig nemnd 

Behandling: 

Stig Ivar Pedersen ønsket ikke å ha verv i sakkyndig nemd. Det må derfor velges nytt 

varamedlem til Stein-Åge Midttun. 

 

 

Forslag fra Kommunestyret: 

Dan-Håvard Johnsen velges som nytt varamedlem til Stein-Åge Midttun. 

 

VEDTAK: 

Lyngen Kommunestyre tiltrer sitt eget forslag til vedtak. Enst. 

 

Sakkyndig ankenemnd 

Behandling: 

Det skal velges leder med personlig vara. Og varamedlem til Geir-Arne Westby. 

 

VEDTAK: 

Som leder velges Nils-Einar Samuelsen med personlig vara Charlotte Christensen. 

Peggy Halvorsen velges som personlig vara til Geir-Arne Westby.. Enst. 

 

Kontrollutvalg 
Behandling: 

Det velges nytt medlem for Helga Ringbakken.  

Uno Nesvik blir valg som medlem. Ny vara blir Victoria Berglund. 

 

VEDTAK: 

Uno Nesvik blir valgt som medlem og nytt varamedlem blir Victoria Berglund. 

Enst. 

Arbeidsmiljøutvalg  

Behandling: 

Utvalget endres fra valget i høst. Utvalget skal ha 5 medlemmer med 5 personlige vara. 

Angela Eriksen og Ingvild Grønvoll går ut. 

Tone Mortensen settes inn som personlig vara for Liss Grønbakk. 

 

VEDTAK: 

Varamedlem for Rådmann: Anette Holst. Personlig vara for Liss Grønbakk: Tone Mortensen. 

Angela Eriksen og Ingvild Grønvoll går ut. 

 Enst. 



 

Vedtak: 

 

Lyngenløftet – styringsgruppa 
 

Medlemmer: Varamedlemmer (personlig): 

Dan-Håvard Johnsen Helga Ringbakken 

Johnny Hansen Line Eidet. 

Barnas representant: 

Siri Rodahl Johansen 

 

Utvalg av faste møtefullmektiger for forliksrådet: 
Det ble ikke foretatt valg av møtefullmektiger for Forliksrådet. Lyngen kommunestyre hadde 

ingen aktuelle kandidater klar. 

Sakkyndig nemnd 

Dan-Håvard Johnsen velges som nytt varamedlem til Stein-Åge Midttun. 

Sakkyndig ankenemnd 

Som leder velges Nils-Einar Samuelsen med personlig vara Charlotte Christensen. 

Peggy Halvorsen velges som personlig vara til Geir-Arne Westby. Enst. 

 

Kontrollutvalg 
 

Uno Nesvik blir valgt som medlem og nytt varamedlem blir Victoria Berglund. 

Arbeidsmiljøutvalg  

Varamedlem for Rådmann: Anette Holst. Personlig vara for Liss Grønbakk: Tone Mortensen. 

Angela Eriksen og Ingvild Grønvoll går ut 

Rådmannens innstilling 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

       

       

       

       

       

 

Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    

 

Saksopplysninger 

 



Heimevernsnemnd – denne nemnda utgår fra 01.07.2017 jfr. Brev fra 

Forsvarsdepartementet datert 31.08.2017 

 

 

Forslag: Tidligere valg omgjøres. 

 

 

 

Lyngenløftet – styringsgruppa – her må velges 2 medlemmer m/vara 
Organisering ble vedtatt av formannskapet 21.03.19. Styringsgruppe bestått av rådmannens 

ledergruppe og 2 politisk representanter.  

 

Medlemmer: Varamedlemmer (personlig): 

  

  

 

 

Barnas representant etter plan og bygningsloven  

For å ivareta barn og unges interesser i den kommunale planleggingen er dette lovfestet i Plan 

og bygningsloven (Pbl) § 3-3 tredje ledd ” Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt 

ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen.” 

 

Plan og bygningsloven pålegger kommunestyret å sørge for at det etableres en særskilt ordning 

for å ivareta barn og unges interesser i kommunal planlegging. Kommunen kan selv bestemme 

om de vil ha en egen barnerepresentant, eller etablere en annen ordning for å ivareta barn- og 

unges interesser. 

Kommunestyret har ansvar for å sikre tilgang til nødvendig planfaglig kompetanse, noe som 

også innebærer barnefaglig kompetanse. 

Barnas representant eller den særskilte ordningen skal være barn og unges talerør i 

planleggingssaker der barn berøres. 

Representanten/ordningen skal påse at plan og bygningslovens intensjoner om å sikre barn og 

unge gode oppvekstvilkår ivaretas. Dette kan blant annet gjelde saker som bl.a. omhandler 

barnas leke- og oppholdsarealer, skoleveier, friluftsområder etc.  

Gjennom god planlegging kan man skape helsefremmende omgivelser for små og større barn. 

  

Det tilrådes at det velges en representant med barnefaglig kompetanse for å ivareta barn og 

unges interesser ved kommunal planlegging. 

 
Barnas representant: 

 

Utvalg av faste møtefullmektiger for forliksrådet: 

Stig Pedersen og Lill Beathe Skogvang ønsker ikke å være møtefullmektig, jf. tidligere valg. 

 

Medlemmer: 

1.   

2.  Arils Sørsand 

3.   

 



Næringsutvalget 

 

Høyre/Kristelig folkeparti/Samhold Lyngen/Miljøpartiet De Grønne 

Medlemmer: Varamedlemmer: 

Lars Tore Larsen 1. Cecilie M. Sigvaldsen 

 2.    Line Van Gemert 

 
Lyngen Arbeiderparti 

Medlemmer: Varamedlemmer: 

Frode Hansen 1. Johnny Hansen 

Lyngen Tverrpolitiske liste/Senterpartiet/Fremskrittspartiet/Laila A. Westby 
Medlemmer: Varamedlemmer: 

Karina Mikkelsen 1. Jill Karina Botngaard 

Charlotte Christensen 2. Lene Granli 

 3.   Øystein Rollstad 

 

Lyngen Næringsforening: 

 

Medlemmer: Varamedlemmer (personlig): 

Mads Kvien Tor Petter W. Christensen 

Jan-Tore Aronsen Stephan Hoffmann 

Signar Sigvaldsen Ronny Myreng 

 

Leder: Frode Hansen Nestleder: Karina Mikkelsen 

 

Sakkyndig nemnd 

 

Hjemmel: Eiendomsskatteloven § 8 A-3 (4), jf Eiendomsskattevedtekter for Lyngen 

kommune vedtatt den 20.12.06 i K-sak 52/06.  

Ansvarsområde: Skal fastsette skatteverdi på grunnlag av forslag fra besiktelsesmenn . 

Sammensetning: Leder, nestleder og ett medlem, samtlige med personlige varamedlemmer. 

 

Forslag 

Medlemmer: Varamedlemmer (personlige): 

Leder: Stein Åge Midttun  

Nestleder: Gry-Hege Kviteberg Preben Solvang 

Medlem: Arild Sørsand Willy Wikbo 

 

Stig Ivar Pedersen har gitt beskjed om at han ikke ønsker å sitte i nemnda. 

Sakkyndig ankenemnd 

 

Hjemmel: Eiendomsskatteloven § 20. Eiendomsskattevedtekter for Lyngen 

kommune vedtatt den 20.12.06 i K-sak 52/06.  

Ansvarsområde: Avgjøre klager over fastsatt skatteverdi. 

Sammensetning: Leder, nestleder og ett medlem, samtlige med personlige varamedlemmer. 

 

Forslag 

Medlemmer: Varamedlemmer (personlige): 

Leder:   



Nestleder: Geir Midtun Hans Petter Myrland 

Medlem: Geir-Arne Westby  

 

Tidligere valg anses ugyldig da nemnda ikke var lovlig sammensatt. Medlemmer i 

formannskapet kan ikke være medlemmer i nemnda, jf. eiendomsskatteloven § 21,  

 

Kontrollutvalg 

 

Medlemmer: Varamedlemmer: 

Johannes Grønvoll Uno Nesvik 

Torill Hammervold Benjamin Johansen 

Rolf-Magne Hansen May-Liss Gemert 

Ingunn Karlsen Lil-Beathe Skogvang 

 Morten Thorstensen 

  

 

 
Som medlemmer i Kontrollutvalget ble følgende valgt:  

1. Johannes Grønvoll.  

2. Torill Hammervold.  

3. Rolf-Magne Hansen.  

4. Ingunn Karlsen.  

5. Helga Ringbakken.  

 
Som varamedlemmer i kontrollutvalget velges:  

1. Paul-Ivar Skogheim.  

1. Uno Nesvik.  

2. Benjamin Johansen.  

3. May-Liss Gemert.  

4. Lill-Beathe Skogvang.  

5. Morten Thorstensen.  

6. Bente Rognli.  

 

Ansatte er ikke valgbare jf. kommuneloven § 23-1 bokstav f. Helga Ringbakken er for tiden 

ansatt i Lyngen kommune. 

 

 

Arbeidsmiljøutvalg  

 
Hjemmel: Arbeidsmiljøloven, hovedavtalen 

Ansvarsområde: Kommunale arbeidstakeres arbeidsmiljø generelt, herunder intern attføring, endel 

kursvirksomhet, velferdstiltak m.v. 

Funksjonstid: Kommunestyreperioden 

Antall repr.: 5 (+ 5 som velges av arbeidstakerne) 

Varamedlemmer: 5 personlige 

Leder/nestleder: Begge velges av utvalget sjøl, arbeidsgiver- og arbeidstakersida veksler på 

vervene for hvert annet år. 

Særskilte best.: Rådmannen skal være en av medlemmene på arbeidsgiversida.  

 

 

Medlemmer: Varamedlemmer (personlig): 



Rådmann 
 

Ole-Anton Teigen Leif Jarle Bårdsen 

Arild Sørsand Sølvi G. Jensen 

Sigmund Forfang Hilde Grønaas 

Anette Holst Liv-Merethe Sørensen 

Liss Grønbakk Angela Eriksen 

Tone Mortensen Ingvild Grønvoll 

 

Arbeidsgiver og arbeidstakersiden skal ha likt antall medlemmer, jf. arbeidsmiljøloven § 7-1 (4). 

Arbeidstakersiden har nå 5 medlemmer, dette må økes til 7 dersom arbeidsgiver skal ha 7 

medlemmer. 

 

 

  



 

 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/714 -19 

Arkiv: 411 

Saksbehandler:  Dan Håvard Johnsen 

 Dato:                 06.02.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
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Ny kommunedirektør Lyngen kommune 

Henvisning til lovverk: 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.02.2020  

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer ordførers forslag til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

Kommunestyret gir Forhandlingsutvalget med tillitsvalgte fra arbeidstakersiden fullmakt til å 

fremme forslag på kandidater som har søkt på kommunedirektørstillingen. 

Innstilling 

Legges frem uten innstilling. 

Saksopplysninger 

Lyngen kommunes Forhandlingsutvalg i samarbeid med tillitsvalgte fra arbeidstakersiden gis 

fullmakt til å fremme innstilling for KS på kandidater som har søkt på 

kommunedirektørstillingen. 

 

Forslag vedtak: Kommunestyret gir Forhandlingsutvalget med tillitsvalgte fra arbeidstakersiden 

fullmakt til å fremme forslag på kandidater som har søkt på kommunedirektørstillingen. 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/974 -37 

Arkiv: 031 

Saksbehandler:  Sigmund Forfang 

 Dato:                 13.01.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

9/20 Lyngen formannskap 27.01.2020 

18/20 Lyngen kommunestyre 13.02.2020 

 

Utviklingsavdelingen 

Henvisning til lovverk: 

 

Vedlegg 

1 Fremtidig organisering av administrasjonen i Lyngen kommune 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.02.2020  

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapet innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

Utvikling – rammeområde 6 videreføres i henhold til tidligere vedtatt administrativ organisering 

sak 77/18 den 2.10.2018. Kommunestyrets vedtak i sak 87/19 reverseres og budsjett for 

Utvikling - rammeområde 6 tilbakeføres fra Stab – rammeområde 2. 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 27.01.2020  

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

Utvikling – rammeområde 6 videreføres i henhold til tidligere vedtatt administrativ organisering 

sak 77/18 den 2.10.2018. Kommunestyrets vedtak i sak 87/19 reverseres og budsjett for 

Utvikling - rammeområde 6 tilbakeføres fra Stab – rammeområde 2 

 



Rådmannens innstilling 

Utvikling – rammeområde 6 videreføres i henhold til tidligere vedtatt administrativ organisering 

sak 77/18 den 2.10.2018. Kommunestyrets vedtak i sak 87/19 reverseres og budsjett for 

Utvikling - rammeområde 6 tilbakeføres fra Stab – rammeområde 2 

Saksopplysninger 

Ny administrativ organisering ble av et enstemmig kommunestyre vedtatt den 14. 12 2016:        

« Lyngen kommunestyre vedtar fremlagte rapport til ny organisasjonsmodell slik det foreligger 

og vedtar samtidig plan for videre fremdrift og iverksetting.» 

I forkant av dette, i møte 27.9.2016 (sak 105/16), ba et enstemmig kommunestyre rådmannen 

om å igangsette et arbeid med ny administrativ organisering. Prosjektet ble igangsatt med 

nedsettelse av en styringsgruppe bestående av hovedtillitsvalgte for Fagforbundet, 

Utdanningsforbundet, Sykepleierforbundet og Skolenes landsforbund, samt hovedverneombud 

Lyngen kommune, sektorsjefene og rådmann. På bakgrunn av møter i denne gruppen utarbeidet 

rådmannen forslag til ny organisasjonsmodell, som deretter ble vedtatt i kommunestyret.  

 

Bedriftskompetanse AS ble engasjert for å bistå i en prosess med mål om å få på plass en robust 

og hensiktsmessig administrativ organisering. Arbeidet rundt ny administrativ organisering ble 

avsluttet høsten 2018. 

 

I prosessarbeidet var tilbakemeldingene knyttet til PNT-sektoren ganske entydige. Med 

utgangspunkt i tidligere organisering ble det vurdert hensiktsmessig å dele opp sektoren, da det 

oppleves å fungere mindre tilfredsstillende at en leder skal rapportere for hele området til 

rådmannsnivået. Videre fremheves det at plan/næring bør styrkes med ressurser, og at disse 

fagområdene burde utgjøre en egen enhet for å kunne svare på satsingsområdene i 

kommuneplanens samfunnsdel. Næringsfeltet bør være høyt prioritert i den fremtidige 

organiseringen, spesielt med tanke på den utadrettede funksjonen. 

Det ble derfor konkludert at det hensiktsmessig å organisere utvikling som eget rammeområde 

for å signalisere ytterligere utviklingskraft i organisasjonen samt å sikre effektiv og god 

gjennomføring av kommunens utviklingsprosjekter. 

Ny administrativ organisering ble av et enstemmig kommunestyre vedtatt den ...... 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

På bakgrunn av kommunestyret vedtak i behandling av budsjett for perioden 2020 – 2023 ble 

det fattet vedtak om å fjerne rammeområdet Utvikling og innta dette under rammen for Stab. 

Rådmann anser dette for å være en betydelig endring av den nylig vedtatte modellen for 

administrative organisering og vil kunne virke mot sin hensikt for utvikling og gjennomføring 

av næringssatsingen i henhold til kommunens samfunnsdel og oppfølging av kommunens 

utviklingsprosjekter.  

 

Økonomiske konsekvenser 

En overføring av ramme 6 Utvikling til ramme 2 Stab vil ut ifra budsjettvedtaket ikke gi noen 

kostnadsreduksjon. Således vil en fjerning av ramme 6 Utvikling kun gi endringer i den 

administrative organiseringen. 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

En fjerning av ramme 6 Utvikling vil kunne være uheldig for videreføring av den vedtatte 

modellen for administrativ organisering. Ramme 2 Stab vil bli uhensiktsmessig stor og 

bestående av for mange tjenesteområder for å kunne ivareta effektiv gjennomføring, spesielt 

med tanke på utviklingsarbeidet i Lyngen kommune. 



 

 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/725 -23 

Arkiv: U63 

Saksbehandler:  Lillian Larsen 

 Dato:                 03.02.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
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Fornyelse av salgs- og skjenkebevillinger 

Henvisning til lovverk: 

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven)  

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften)  

 

Vedlegg 

1 Tegning 

2 Søknad Sandnes Restaurant AS 

m/vedlegg 

 

Innsyn i øvrige søknader med vedlegg 

kan fås ved henvendelse til 

servicekontoret.  

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.02.2020  

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Mot 1 stemme, Kfr v/Nils-Einar 

Samuelsen. 

Vedtak: 

I henhold til gjeldende rusmiddelpolitiske plan, alkoholloven samt uttalelsene fra NAV Lyngen 

og Troms Politidistrikt innvilges salgs- og skjenketidene som omsøkt, men det tas hensyn til 

nattero med tanke på uteservering og at skjenking starter tidligst kl. 12:00.  

Skjenking av brennevin for serveringssted lokalisert i forretningsbygg med dagligvarebutikk 

starter tidligst kl. 21:00.  

  



 

Følgende salgs- og skjenkebevillinger videreføres/innvilges:  

 

Salgsbevilling for alkoholholdig drikk inntil 4,7 volumprosent alkohol innvilges til:  

 

Virksomhet Ansvarlig Salgstid 

Coop Nord SA 

Extra Lyngseidet 

Styrer: Liv Janne Samuelsen 

Stedfortreder: Margit Fjellstad 

Mandag – fredag kl. 08:00 – 20:00 

Lørdager og dager før søn- og 

helligdager kl. 08:00 – 18:00 

Nils Engeness Eftf Styrer: Anita Engenes 

Stedfortreder: Kurth Engenes 

Mandag – fredag kl. 08:00 – 20:00 

Lørdager og dager før søn- og 

helligdager kl. 08:00 – 18:00 

Matservice 

Lyngseidet AS 

Styrer: Trond Figenschou 

Stedfortreder: Karl Villy 

Jacobsen 

Mandag – fredag kl. 08:00 – 20:00 

Lørdager og dager før søn- og 

helligdager kl. 08:00 – 18:00 

 

1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020.   

Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023 

2. Bevillingsgebyret innkreves årlig i henhold til alkoholforskriftens kap. 6. Fristen for 

årlig innsending av oppgave over forventet omsetning av alkoholholdig drikk er 01.04. 

Minimumsgebyret som for tiden er på kr. 1700 for salg, må være innbetalt før 

bevillingen kan utøves.  

3. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i 

bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til 

enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte  

 

 

Salgsbevilling for alkoholholdig drikk høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent 

innvilges til:  

 

Virksomhet Ansvarlig Salgstid 

AS Vinmonopolet 

 

Kravet om styrer og 

stedfortreder gjelder ikke for 

bevilling til AS Vinmonopolet, 

jfr. alkoholloven § 1-7c.  

Mandag – fredag kl. 08:00 – 20:00 

Lørdager og dager før søn- og 

helligdager kl. 08:00 – 18:00 

 

1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020.   

Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023 

 

 

Skjenkebevilling for alkohol inntil 4.7 volumprosent (rusbrus, øl og lettvin – alkoholholdig 

drikk gruppe 1) og alkohol fra 22 til og med 60 volumprosent alkohol (alkoholholdig drikk 

gruppe 2 og 3) innvilges til: 

 

Skjenkested:  Kvinnehuset AS Varasj-Brita Kro på Furustua 

Bevillingsinnehaver:  Kvinnehuset AS 

Styrer for bevillingen:  Sissel Stenberg 

Stedfortreder for styrer:  Turid Hausner 

Skjenkeareal:  Varasj-Brita Kro 

 Ukedager Skjenketider 

Rusbrus, øl og vin Mandag – lørdag  Kl. 12:00 – 02:00 

 Søndag  Kl. 12:00 – 02:00  



Uteservering   

Rusbrus, øl og vin Mandag – lørdag  Kl. 12:00 – 23:00  

 Søndag  Kl. 12:00 – 23:00  

 

1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020. 

Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023.  

2. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på 

grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. 

Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende 

3. Årlig frist for innsending av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk 

og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år.  

4. Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er for 2020 kr. 5300.  

Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.  

5. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i 

bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til 

enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte. 

  

 

Skjenkested:  Svensby Tursenter AS 

Bevillingsinnehaver:  Svensby Tursenter AS  

Styrer for bevillingen:  Hege Storsteinnes 

Stedfortreder for styrer:  Signar L. Sigvaldsen  

Skjenkeareal:  Selskapslokale (pub/spisested), grillhytte  

 Ukedager Skjenketider 

Rusbrus, øl og vin Mandag – lørdag  Kl. 12:00 – 02:00 

 Søndag  Kl. 12:00 – 02:00  

Brennevin  Mandag – lørdag  Kl. 13:00 – 02:00 

 Søndag  Kl. 13:00 – 02:00  

Uteservering - 

terrasse 

  

Rusbrus, øl og vin Mandag – lørdag  Kl. 12:00 – 23:00  

 Søndag  Kl. 12:00 – 23:00  

Brennevin Mandag – lørdag  Kl. 13:00 – 23:00  

 Søndag  Kl. 13:00 – 23:00  

 

1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020. 

Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023.  

2. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på 

grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. 

Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende 

3. Årlig frist for innsending av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk 

og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år.  

4. Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er for 2020 kr. 5300.  

Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.  

5. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i 

bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til 

enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte. 

  

 

Skjenkested:  Magic Mountain Lodge AS 

Bevillingsinnehaver:  Magic Mountain Lodge AS  



Styrer for bevillingen:  Henrika Lönngren 

Stedfortreder for styrer:  Patrik Jonsson  

Skjenkeareal:  Hotell/restaurant/bar/stue-oppholdsrom 

 Ukedager Skjenketider 

Rusbrus, øl og vin Mandag – lørdag  Kl. 13:00 – 03:00 

 Søndag  Kl. 13:00 – 03:00  

Brennevin  Mandag – lørdag  Kl. 13:00 – 03:00 

 Søndag  Kl. 13:00 – 03:00  

Uteservering    

Rusbrus, øl og vin Mandag – lørdag  Kl. 14:00 – 23:00  

 Søndag  Kl. 14:00 – 23:00  

Brennevin Mandag – lørdag  Kl. 14:00 – 23:00  

 Søndag  Kl. 14:00 – 23:00  

 

1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020. 

Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023.  

2. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på 

grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. 

Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende 

3. Årlig frist for innsending av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk 

og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år.  

4. Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er for 2020 kr. 5300.  

Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.  

5. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i 

bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til 

enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte. 

 

 

Skjenkested:  Sørheim Brygge AS 

Bevillingsinnehaver:  Sørheim Brygge AS   

Styrer for bevillingen:  Stein-Erik Eliassen 

Stedfortreder for styrer:  Kristine Eliassen  

Skjenkeareal:  Hotell/restaurant/bar  

 Ukedager Skjenketider 

Rusbrus, øl og vin Mandag – lørdag  Kl. 12:00 – 03:00 

 Søndag  Kl. 12:00 – 03:00  

Brennevin  Mandag – lørdag  Kl. 13:00 – 03:00 

 Søndag  Kl. 13:00 – 03:00  

Uteservering   

Rusbrus, øl og vin Mandag – lørdag  Kl. 12:00 – 23:00  

 Søndag  Kl. 12:00 – 23:00  

Brennevin Mandag – lørdag  Kl. 13:00 – 23:00  

 Søndag  Kl. 13:00 – 23:00  

 

1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020. 

Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023.  

2. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på 

grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. 

Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende 

3. Årlig frist for innsending av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk 

og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år.  



4. Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er for 2020 kr. 5300.  

Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.  

5. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i 

bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til 

enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte. 

  

 

Skjenkested:  Aurora Spirit Distillery AS 

Bevillingsinnehaver:  Aurora Spirit Distillery AS   

Styrer for bevillingen:  Tor Petter W. Christensen 

Stedfortreder for styrer:  Stein-Erik Eliassen  

Skjenkeareal:  Lounge areal 1. og 2. etg.   

 Ukedager Skjenketider 

Rusbrus, øl og vin Mandag – lørdag  Kl. 12:00 – 02:00 

 Søndag  Kl. 12:00 – 02:00  

Brennevin  Mandag – lørdag  Kl. 13:00 – 02:00 

 Søndag  Kl. 13:00 – 02:00  

 

1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020. 

Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023.  

2. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på 

grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. 

Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende 

3. Årlig frist for innsending av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk 

og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år.  

4. Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er for 2020 kr. 5300.  

Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.  

5. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i 

bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til 

enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte. 

  

 

Skjenkested:  XLyngen AS 

Bevillingsinnehaver:  XLyngen AS   

Styrer for bevillingen:  Laila Anita Westby 

Stedfortreder for styrer:  Miriam Johansen 

Skjenkeareal:  Restaurant/serveringslokale   

 Ukedager Skjenketider 

Rusbrus, øl og vin Mandag – lørdag  Kl. 15:00 – 01:00 

 Søndag  Kl. 15:00 – 01:00  

Brennevin  Mandag – lørdag  Kl. 15:00 – 01:00 

 Søndag  Kl. 15:00 – 01:00  

 

1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020. 

Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023.  

2. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på 

grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. 

Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende 

3. Årlig frist for innsending av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk 

og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år.  

4. Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er for 2020 kr. 5300.  



Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.  

5. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i 

bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til 

enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte. 

  

 

Skjenkested:  Lyngen Experience Drift AS 

Bevillingsinnehaver:  Lyngen Experience Drift AS   

Styrer for bevillingen:  Reidun Helene Nilsen  

Stedfortreder for styrer:   

Skjenkeareal:  Restaurant, resepsjon/bar, spaavdeling   

 Ukedager Skjenketider 

Rusbrus, øl og vin Mandag – lørdag  Kl. 12:00 – 03:00 

 Søndag  Kl. 12:00 – 03:00  

Brennevin  Mandag – lørdag  Kl. 13:00 – 03:00 

 Søndag  Kl. 13:00 – 03:00  

Uteservering   

Rusbrus, øl og vin Mandag – lørdag  Kl. 13:00 – 22:00  

 Søndag  Kl. 13:00 – 22:00  

Brennevin Mandag – lørdag  Kl. 13:00 – 22:00  

 Søndag  Kl. 13:00 – 22:00  

 

1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020. 

Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023.  

2. Det må utpekes stedfortreder for styrer. Stedfortreder skal godkjennes av kommunen.  

3. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på 

grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. 

Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende 

4. Årlig frist for innsending av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk 

og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år.  

5. Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er for 2020 kr. 5300.  

Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.  

6. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i 

bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til 

enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte. 

  

 

Skjenkested:  Koppangen Brygger AS  

Bevillingsinnehaver:  Koppangen Brygger AS   

Styrer for bevillingen:  Alf Fagerborg 

Stedfortreder for styrer:  Kristoffer Fagerborg  

Skjenkeareal:  Restaurant/møtelokale/romservice/fellesareal 

 Ukedager Skjenketider 

Rusbrus, øl og vin Mandag – lørdag  Kl. 12:00 – 02:00 

 Søndag  Kl. 12:00 – 02:00  

Brennevin  Mandag – lørdag  Kl. 13:00 – 02:00 

 Søndag  Kl. 13:00 – 02:00  

Uteservering – 

terrasse på bakkeplan 

Søker i tillegg om uteservering. 

Se plantegning.  

 

Rusbrus, øl og vin Mandag – lørdag  Kl. 12:00 – 23:00  

 Søndag  Kl. 12:00 – 23:00  



Brennevin Mandag – lørdag  Kl. 13:00 – 23:00  

 Søndag  Kl. 13:00 – 23:00  

 

1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020. 

Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023.  

2. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på 

grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. 

Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende 

3. Årlig frist for innsending av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk 

og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år.  

4. Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er for 2020 kr. 5300.  

Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.  

5. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i 

bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til 

enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte. 

 

 

Skjenkested:  Lyngseidet Gjestegård AS  

Bevillingsinnehaver:  Lyngseidet Gjestegård AS   

Styrer for bevillingen:  Ola O.K. Giæver 

Stedfortreder for styrer:  Kristina Giæver   

Skjenkeareal:  Restaurant, Brannkassa, pub, hotell, selskapslokale   

 Ukedager Skjenketider 

Rusbrus, øl og vin Mandag – lørdag  Kl. 12:00 – 03:00 

 Søndag  Kl. 12:00 – 03:00  

Brennevin  Mandag – lørdag  Kl. 13:00 – 03:00 

 Søndag  Kl. 13:00 – 03:00  

Uteservering - 

terrasse 

  

Rusbrus, øl og vin Mandag – lørdag  Kl. 12:00 – 23:00  

 Søndag  Kl. 12:00 – 23:00  

Brennevin Mandag – lørdag  Kl. 13:00 – 23:00  

 Søndag  Kl. 13:00 – 23:00  

 

1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020. 

Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023.  

2. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på 

grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. 

Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende 

3. Årlig frist for innsending av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk 

og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år.  

4. Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er for 2020 kr. 5300.  

Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.  

5. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i 

bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til 

enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte. 

  

 

Skjenkested:  Arctic Grill AS  

Bevillingsinnehaver:  Arctic Grill AS   

Styrer for bevillingen:  Ola O.K. Giæver 



Stedfortreder for styrer:  Kristina Giæver 

Skjenkeareal:  Restaurant, spisested  

 Ukedager Skjenketider 

Rusbrus, øl og vin Mandag – lørdag  Kl. 12:00 – 02:00 

 Søndag  Kl. 12:00 – 02:00  

Brennevin  Mandag – lørdag  Kl. 21:00 – 02:00 

 Søndag  Kl. 21:00 – 02:00  

 

1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020. 

Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023.  

2. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på 

grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. 

Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende 

3. Årlig frist for innsending av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk 

og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år.  

4. Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er for 2020 kr. 5300.  

Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.  

5. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i 

bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til 

enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte. 

  

 

Skjenkested:  Sandnes Restaurant AS  

Bevillingsinnehaver:  Sandnes Restaurant AS   

Styrer for bevillingen:  Yngve Johansen  

Stedfortreder for styrer:  Reidun Nilsen  

Skjenkeareal:  Restaurant, selskapslokale, bar  

 Ukedager Skjenketider 

Rusbrus, øl og vin Mandag – lørdag  Kl. 12:00 – 03:00 

 Søndag  Kl. 12:00 – 03:00  

Brennevin  Mandag – lørdag  Kl. 13:00 – 03:00 

 Søndag  Kl. 13:00 – 03:00  

 

1. Skjenkebevilling gis for perioden 13.02.2020 til 31.12.2023.  

2. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på 

grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. 

Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende 

3. Årlig frist for innsending av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk 

og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år.  

4. Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er for 2020 kr. 5300.  

Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.  

5. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i 

bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til 

enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte. 

 

Ambulerende skjenkebevilling:  

Lyngen kommunestyre viderefører to ambulerende skjenkebevillinger, jfr. alkoholloven § 4-5.  

Rådmannen gis nødvendig delegasjon til å behandle disse, og innkreve gebyr i henhold til 

alkoholforskriften.  

 

 

 



 

Rådmannens innstilling 

I henhold til gjeldende rusmiddelpolitiske plan, alkoholloven samt uttalelsene fra NAV Lyngen 

og Troms Politidistrikt innvilges salgs- og skjenketidene som omsøkt, men det tas hensyn til 

nattero med tanke på uteservering og at skjenking starter tidligst kl. 12:00.  

Skjenking av brennevin for serveringssted lokalisert i forretningsbygg med dagligvarebutikk 

starter tidligst kl. 21:00.  

 

Følgende salgs- og skjenkebevillinger videreføres/innvilges:  

 

Salgsbevilling for alkoholholdig drikk inntil 4,7 volumprosent alkohol innvilges til:  

 

Virksomhet Ansvarlig Salgstid 

Coop Nord SA 

Extra Lyngseidet 

Styrer: Liv Janne Samuelsen 

Stedfortreder: Margit Fjellstad 

Mandag – fredag kl. 08:00 – 20:00 

Lørdager og dager før søn- og 

helligdager kl. 08:00 – 18:00 

Nils Engeness Eftf Styrer: Anita Engenes 

Stedfortreder: Kurth Engenes 

Mandag – fredag kl. 08:00 – 20:00 

Lørdager og dager før søn- og 

helligdager kl. 08:00 – 18:00 

Matservice 

Lyngseidet AS 

Styrer: Trond Figenschou 

Stedfortreder: Karl Villy 

Jacobsen 

Mandag – fredag kl. 08:00 – 20:00 

Lørdager og dager før søn- og 

helligdager kl. 08:00 – 18:00 

 

1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020.   

Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023 

2. Bevillingsgebyret innkreves årlig i henhold til alkoholforskriftens kap. 6. Fristen for 

årlig innsending av oppgave over forventet omsetning av alkoholholdig drikk er 01.04. 

Minimumsgebyret som for tiden er på kr. 1700 for salg, må være innbetalt før 

bevillingen kan utøves.  

3. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i 

bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til 

enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte  

 

 

Salgsbevilling for alkoholholdig drikk høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent 

innvilges til:  

 

Virksomhet Ansvarlig Salgstid 

AS Vinmonopolet 

 

Kravet om styrer og 

stedfortreder gjelder ikke for 

bevilling til AS Vinmonopolet, 

jfr. alkoholloven § 1-7c.  

Mandag – fredag kl. 08:00 – 20:00 

Lørdager og dager før søn- og 

helligdager kl. 08:00 – 18:00 

 

1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020.   

Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023 

 

 

Skjenkebevilling for alkohol inntil 4.7 volumprosent (rusbrus, øl og lettvin – alkoholholdig 

drikk gruppe 1) og alkohol fra 22 til og med 60 volumprosent alkohol (alkoholholdig drikk 

gruppe 2 og 3) innvilges til: 

 



Skjenkested:  Kvinnehuset AS Varasj-Brita Kro på Furustua 

Bevillingsinnehaver:  Kvinnehuset AS 

Styrer for bevillingen:  Sissel Stenberg 

Stedfortreder for styrer:  Turid Hausner 

Skjenkeareal:  Varasj-Brita Kro 

 Ukedager Skjenketider 

Rusbrus, øl og vin Mandag – lørdag  Kl. 12:00 – 02:00 

 Søndag  Kl. 12:00 – 02:00  

Uteservering   

Rusbrus, øl og vin Mandag – lørdag  Kl. 12:00 – 23:00  

 Søndag  Kl. 12:00 – 23:00  

 

1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020. 

Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023.  

2. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på 

grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. 

Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende 

3. Årlig frist for innsending av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk 

og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år.  

4. Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er for 2020 kr. 5300.  

Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.  

5. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i 

bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til 

enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte. 

  

 

Skjenkested:  Svensby Tursenter AS 

Bevillingsinnehaver:  Svensby Tursenter AS  

Styrer for bevillingen:  Hege Storsteinnes 

Stedfortreder for styrer:  Signar L. Sigvaldsen  

Skjenkeareal:  Selskapslokale (pub/spisested), grillhytte  

 Ukedager Skjenketider 

Rusbrus, øl og vin Mandag – lørdag  Kl. 12:00 – 02:00 

 Søndag  Kl. 12:00 – 02:00  

Brennevin  Mandag – lørdag  Kl. 13:00 – 02:00 

 Søndag  Kl. 13:00 – 02:00  

Uteservering - 

terrasse 

  

Rusbrus, øl og vin Mandag – lørdag  Kl. 12:00 – 23:00  

 Søndag  Kl. 12:00 – 23:00  

Brennevin Mandag – lørdag  Kl. 13:00 – 23:00  

 Søndag  Kl. 13:00 – 23:00  

 

1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020. 

Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023.  

2. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på 

grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. 

Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende 

3. Årlig frist for innsending av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk 

og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år.  

4. Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er for 2020 kr. 5300.  



Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.  

5. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i 

bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til 

enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte. 

  

 

Skjenkested:  Magic Mountain Lodge AS 

Bevillingsinnehaver:  Magic Mountain Lodge AS  

Styrer for bevillingen:  Henrika Lönngren 

Stedfortreder for styrer:  Patrik Jonsson  

Skjenkeareal:  Hotell/restaurant/bar/stue-oppholdsrom 

 Ukedager Skjenketider 

Rusbrus, øl og vin Mandag – lørdag  Kl. 13:00 – 03:00 

 Søndag  Kl. 13:00 – 03:00  

Brennevin  Mandag – lørdag  Kl. 13:00 – 03:00 

 Søndag  Kl. 13:00 – 03:00  

Uteservering    

Rusbrus, øl og vin Mandag – lørdag  Kl. 14:00 – 23:00  

 Søndag  Kl. 14:00 – 23:00  

Brennevin Mandag – lørdag  Kl. 14:00 – 23:00  

 Søndag  Kl. 14:00 – 23:00  

 

1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020. 

Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023.  

2. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på 

grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. 

Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende 

3. Årlig frist for innsending av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk 

og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år.  

4. Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er for 2020 kr. 5300.  

Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.  

5. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i 

bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til 

enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte. 

 

Skjenkested:  Sørheim Brygge AS 

Bevillingsinnehaver:  Sørheim Brygge AS   

Styrer for bevillingen:  Stein-Erik Eliassen 

Stedfortreder for styrer:  Kristine Eliassen  

Skjenkeareal:  Hotell/restaurant/bar  

 Ukedager Skjenketider 

Rusbrus, øl og vin Mandag – lørdag  Kl. 12:00 – 03:00 

 Søndag  Kl. 12:00 – 03:00  

Brennevin  Mandag – lørdag  Kl. 13:00 – 03:00 

 Søndag  Kl. 13:00 – 03:00  

Uteservering   

Rusbrus, øl og vin Mandag – lørdag  Kl. 12:00 – 23:00  

 Søndag  Kl. 12:00 – 23:00  

Brennevin Mandag – lørdag  Kl. 13:00 – 23:00  

 Søndag  Kl. 13:00 – 23:00  

 



1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020. 

Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023.  

2. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på 

grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. 

Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende 

3. Årlig frist for innsending av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk 

og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år.  

4. Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er for 2020 kr. 5300.  

Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.  

5. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i 

bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til 

enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte. 

  

 

Skjenkested:  Aurora Spirit Distillery AS 

Bevillingsinnehaver:  Aurora Spirit Distillery AS   

Styrer for bevillingen:  Tor Petter W. Christensen 

Stedfortreder for styrer:  Stein-Erik Eliassen  

Skjenkeareal:  Lounge areal 1. og 2. etg.   

 Ukedager Skjenketider 

Rusbrus, øl og vin Mandag – lørdag  Kl. 12:00 – 02:00 

 Søndag  Kl. 12:00 – 02:00  

Brennevin  Mandag – lørdag  Kl. 13:00 – 02:00 

 Søndag  Kl. 13:00 – 02:00  

 

1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020. 

Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023.  

2. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på 

grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. 

Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende 

3. Årlig frist for innsending av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk 

og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år.  

4. Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er for 2020 kr. 5300.  

Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.  

5. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i 

bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til 

enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte. 

  

 

Skjenkested:  XLyngen AS 

Bevillingsinnehaver:  XLyngen AS   

Styrer for bevillingen:  Laila Anita Westby 

Stedfortreder for styrer:  Miriam Johansen 

Skjenkeareal:  Restaurant/serveringslokale   

 Ukedager Skjenketider 

Rusbrus, øl og vin Mandag – lørdag  Kl. 15:00 – 01:00 

 Søndag  Kl. 15:00 – 01:00  

Brennevin  Mandag – lørdag  Kl. 15:00 – 01:00 

 Søndag  Kl. 15:00 – 01:00  

 

1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020. 



Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023.  

2. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på 

grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. 

Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende 

3. Årlig frist for innsending av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk 

og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år.  

4. Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er for 2020 kr. 5300.  

Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.  

5. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i 

bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til 

enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte. 

  

 

Skjenkested:  Lyngen Experience Drift AS 

Bevillingsinnehaver:  Lyngen Experience Drift AS   

Styrer for bevillingen:  Reidun Helene Nilsen  

Stedfortreder for styrer:   

Skjenkeareal:  Restaurant, resepsjon/bar, spaavdeling   

 Ukedager Skjenketider 

Rusbrus, øl og vin Mandag – lørdag  Kl. 12:00 – 03:00 

 Søndag  Kl. 12:00 – 03:00  

Brennevin  Mandag – lørdag  Kl. 13:00 – 03:00 

 Søndag  Kl. 13:00 – 03:00  

Uteservering   

Rusbrus, øl og vin Mandag – lørdag  Kl. 13:00 – 22:00  

 Søndag  Kl. 13:00 – 22:00  

Brennevin Mandag – lørdag  Kl. 13:00 – 22:00  

 Søndag  Kl. 13:00 – 22:00  

 

1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020. 

Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023.  

2. Det må utpekes stedfortreder for styrer. Stedfortreder skal godkjennes av kommunen.  

3. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på 

grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. 

Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende 

4. Årlig frist for innsending av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk 

og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år.  

5. Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er for 2020 kr. 5300.  

Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.  

6. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i 

bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til 

enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte. 

  

 

Skjenkested:  Koppangen Brygger AS  

Bevillingsinnehaver:  Koppangen Brygger AS   

Styrer for bevillingen:  Alf Fagerborg 

Stedfortreder for styrer:  Kristoffer Fagerborg  

Skjenkeareal:  Restaurant/møtelokale/romservice/fellesareal 

 Ukedager Skjenketider 

Rusbrus, øl og vin Mandag – lørdag  Kl. 12:00 – 02:00 



 Søndag  Kl. 12:00 – 02:00  

Brennevin  Mandag – lørdag  Kl. 13:00 – 02:00 

 Søndag  Kl. 13:00 – 02:00  

Uteservering – 

terrasse på bakkeplan 

Søker i tillegg om uteservering. 

Se plantegning.  

 

Rusbrus, øl og vin Mandag – lørdag  Kl. 12:00 – 23:00  

 Søndag  Kl. 12:00 – 23:00  

Brennevin Mandag – lørdag  Kl. 13:00 – 23:00  

 Søndag  Kl. 13:00 – 23:00  

 

1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020. 

Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023.  

2. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på 

grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. 

Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende 

3. Årlig frist for innsending av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk 

og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år.  

4. Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er for 2020 kr. 5300.  

Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.  

5. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i 

bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til 

enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte. 

 

 

Skjenkested:  Lyngseidet Gjestegård AS  

Bevillingsinnehaver:  Lyngseidet Gjestegård AS   

Styrer for bevillingen:  Ola O.K. Giæver 

Stedfortreder for styrer:  Kristina Giæver   

Skjenkeareal:  Restaurant, Brannkassa, pub, hotell, selskapslokale   

 Ukedager Skjenketider 

Rusbrus, øl og vin Mandag – lørdag  Kl. 12:00 – 03:00 

 Søndag  Kl. 12:00 – 03:00  

Brennevin  Mandag – lørdag  Kl. 13:00 – 03:00 

 Søndag  Kl. 13:00 – 03:00  

Uteservering - 

terrasse 

  

Rusbrus, øl og vin Mandag – lørdag  Kl. 12:00 – 23:00  

 Søndag  Kl. 12:00 – 23:00  

Brennevin Mandag – lørdag  Kl. 13:00 – 23:00  

 Søndag  Kl. 13:00 – 23:00  

 

1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020. 

Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023.  

2. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på 

grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. 

Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende 

3. Årlig frist for innsending av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk 

og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år.  

4. Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er for 2020 kr. 5300.  

Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.  



5. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i 

bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til 

enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte. 

  

 

Skjenkested:  Arctic Grill AS  

Bevillingsinnehaver:  Arctic Grill AS   

Styrer for bevillingen:  Ola O.K. Giæver 

Stedfortreder for styrer:  Kristina Giæver 

Skjenkeareal:  Restaurant, spisested  

 Ukedager Skjenketider 

Rusbrus, øl og vin Mandag – lørdag  Kl. 12:00 – 02:00 

 Søndag  Kl. 12:00 – 02:00  

Brennevin  Mandag – lørdag  Kl. 21:00 – 02:00 

 Søndag  Kl. 21:00 – 02:00  

 

1. Nåværende bevilling er forlenget med 2 måneder fra 01.01.2020 til og med 29.02.2020. 

Ny bevilling gis for perioden 01.03.2020 til 31.12.2023.  

2. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på 

grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. 

Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende 

3. Årlig frist for innsending av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk 

og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år.  

4. Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er for 2020 kr. 5300.  

Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.  

5. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i 

bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til 

enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte. 

  

 

Skjenkested:  Sandnes Restaurant AS  

Bevillingsinnehaver:  Sandnes Restaurant AS   

Styrer for bevillingen:  Yngve Johansen  

Stedfortreder for styrer:  Reidun Nilsen  

Skjenkeareal:  Restaurant, selskapslokale, bar  

 Ukedager Skjenketider 

Rusbrus, øl og vin Mandag – lørdag  Kl. 12:00 – 03:00 

 Søndag  Kl. 12:00 – 03:00  

Brennevin  Mandag – lørdag  Kl. 13:00 – 03:00 

 Søndag  Kl. 13:00 – 03:00  

 

1. Skjenkebevilling gis for perioden 13.02.2020 til 31.12.2023.  

2. Bevillingsgebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på 

grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. 

Gebyrene kan endres av Helsedirektoratet i bevillingsperioden, og er da de gjeldende 

3. Årlig frist for innsending av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk 

og innbetaling av skjenkeavgift er den 1. april hvert år.  

4. Minimumsgebyret for skjenking av alkohol er for 2020 kr. 5300.  

Gebyret må være innbetalt før bevillingen kan utøves.  



5. Det forutsettes at bevillingen utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i 

bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av denne lov, til 

enhver tid er oppfylt og for øvrig på en forsvarlig måte. 

 

 

Ambulerende skjenkebevilling:  

Lyngen kommunestyre viderefører to ambulerende skjenkebevillinger, jfr. alkoholloven § 4-5.  

Rådmannen gis nødvendig delegasjon til å behandle disse, og innkreve gebyr i henhold til 

alkoholforskriften.  

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

I brev datert 15.11.2019 ble alle med salgs- og skjenkebevilling minnet om at det må søkes om 

bevilling for perioden 2020-2023. Nåværende bevillingsperiode utløp 31.12.2019.  

 

I henhold til alkoholloven § 1-6, 7. ledd er nåværende bevilling gyldig i inntil 3 måneder etter 

utløp i påvente av nødvendig behandling av søknad om fornyelse.  

 

Alle bevillingshavere har sendt inn søknad om fornyet bevilling.  

I tillegg er det kommet en ny søker.  

 

Salgsbevilling: 

Coop Nord SA 

Nils Engeness Eftf. 

Matservice Lyngseidet 

AS Vinmonopolet  

 

Skjenkebevilling: 

Kvinnehuset AS 

Svensby Tursenter AS  

Magic Mountain Lodge AS 

Sørheim Brygge AS 

Aurora Spirits Distillery AS  

XLyngen AS 

Lyngen Experience Drift AS  

Koppangen Brygger AS 

Lyngseidet Gjestegård AS  

Arctic Grill AS  

 

Saksopplysninger og vurdering om ny søker – Sandnes Restaurant AS:  

Sandnes Restaurant AS v/Yngve Johansen har i søknad datert 21.11.2019 søkt om serverings- 

og skjenkebevilling for kafe/konditori, bar, restaurant og selskapslokale.  

 

Det søkes om innendørs skjenking av øl/rusbrus, vin og brennevin (alkoholgruppe 1, 2 og 3).  

Det er sitteplasser til 98 besøkende. Sandnes Restaurant AS er lokalisert i Sandnesveien 30, 

Nord-Lenangen.  

 

Av søknaden fremkommer det at virksomheten skal ha åpent mandag – torsdag samt søndag fra 

kl. 11:00 til kl. 22:00. Fredag og lørdag er åpningstiden kl. 11:00 – 24:00.  

Det søkes om skjenketider fra kl. 09:00 til kl. 03:00 alle dager.  

 

Søker har sendt søknad om godkjenning til Mattilsynet. 



 

Yngve Johansen søkes godkjent som styrer for skjenkebevillingen, med Reidun Nilsen som 

stedfortreder. Begge har bestått både etablererprøven og kunnskapsprøven etter alkoholloven.  

 

Sandnes Restaurant AS ble i delegert vedtak 26/20 innvilget serveringsbevilling i omsøkte 

lokaler i Sandnesveien 30, Nord-Lenangen.  

 

I henhold til alkoholloven § 1-7, 2. ledd skal det innhentes uttalelse fra sosialtjenesten og politiet 

før kommunestyret avgjør søknaden. NAV Lyngen har ingen merknader til at søknaden om 

skjenkebevilling innvilges, jfr. uttalelse fra fungerende NAV-leder datert 30.01.2020.  

Politiet har ingen innvendinger til søker, skjenkestyrer eller stedfortreder, jfr. uttalelse i brev 

datert 31.01.2020.  

 

I henhold til rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2012-2015 som ble vedtatt i 2012, er det ikke 

satt «tak» på antall skjenkebevillinger i Lyngen kommune.  

 

Det er satt følgende krav for skjenkebevillinger tilknyttet serveringssted: 

«Skjenkebevilling skal bare gis dersom bevillingen inngår i et konsept som gjelder utvikling av 

lokalt næringsliv generelt, reiselivet spesielt og når serveringsstedet holder en standardmessig 

god kvalitet».  

 

Sett ut fra et næringslivsmessig synspunkt vil nyetableringen til Sandnes Restaurant AS med bar, 

restaurant og selskapslokale gi et nytt tilbud til bygda og kommunens befolkning. I tillegg vil 

etableringen bli et bidrag for videreutvikling av turistnæringen. Etableringen vil også være 

utvikling av lokalt næringsliv. 

 

I henhold til alkohollovens bestemmelse i § 4-4 kan ikke brennevin skjenkes før kl. 13:00, og 

skal ikke foregå i tidsrommet mellom kl. 03:00 og 13:00.  

Skjenking av rusbrus, øl og vin skal ikke foregå i tidsrommet mellom kl. 03:00 og 06:00. 

 

Det søkes om skjenketider fra kl. 09:00 til kl. 03:00 alle dager. Åpningstiden ved restauranten er 

oppgitt til å være fra kl. 11:00 alle dager.  

 

Rådmannen vil anbefale at Sandnes Restaurant AS får skjenke rusbrus, øl og vin fra kl. 12:00. 

Videre anbefales det at det kan skjenkes brennevin fra kl. 13:00. Begrunnelsen for disse 

skjenketidene er likebehandling sammenlignet med lignende serveringssteder i kommunen (jfr. 

vurderinger senere i saken).  

 

 

Saksopplysninger og vurdering av øvrige søknader:  

 

Uttalelse fra politiet gjeldende for alle søknader 

I brev datert 31.01.2020 uttaler politiet:  

Når det gjelder salgsbevillinger, så har ikke politiet noen anmerkninger til søkere, søknader, 

styrere eller stedfortredere.  

Angående skjenkebevillingene, så har ikke politiet noen innvendinger til søkere, skjenkestyrere 

eller stedfortredere.  

Politiet har ingen anmerkninger til de ansøkte skjenketider, da de ligger innenfor Lyngen 

kommunes ruspolitiske handlingsplan.  

Politiet har ingen informasjon om forhold som bør ha innvirkning på skjenketiden i Lyngen 

kommune.  



Angående skjenking på uteservering har ikke politiet noen anmerkninger, bortsett fra at man tar 

hensyn til nattero for omgivelsene, jf. Forskrift om politivedtekt, Lyngen kommune.  

 

Uttalelse fra NAV Lyngen gjeldende alle søknader 

I brev datert 30.01.2020 uttaler fungerende NAV-leder ved NAV Lyngen:  

Vi har ingen spesielle merknader til at de salgs- og skjenkebevillinger som saken gjelder blir 

fornyet.  

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

Lyngen kommune vedtok i 2012 rusmiddelpolitisk handlingsplan som har erstattet den 

alkoholpolitiske handlingsplanen (edruskapspolitisk plan) som ble vedtatt av kommunestyret i 

2001. 

 

Salgstider 

I dag har alle butikker med salgsbevilling, samt Vinmonopolet salgstid innenfor disse tidene: 

Mandag – fredag kl. 08.00 – 20.00.  

Lørdager og dager før søn- og helligdager kl. 08.00 – 18.00. 

 

Disse salgstidene er innenfor alkohollovens § 3-7 som regulerer tidsinnskrenkninger for salg og 

utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. Salgstidene er på samme 

tid lovens maksimaltider.   

 

Skjenketider 

Nåværende skjenketider er innenfor alkoholloven § 4-4 som omhandler tidsinnskrenkninger for 

skjenking av alkoholholdige drikker. Lovens maksimaltider hva gjelder skjenking av alkohol er 

for gruppe 1 og 2 fra kl. 06:00 til kl. 03:00. Når det gjelder gruppe 3 er maksimaltidene fra kl. 

13:00 til kl. 03:00 

 

De serveringsstedene som har skjenkebevilling i dag, har ulike skjenketider. Dette med 

bakgrunn i ulike åpningstider, og hva de har søkt om. Alle skjenkestedene er imidlertid 

likebehandlet med at alle har skjenking fra kl. 12:00 for gruppe 1 og 2.  

 

Ambulerende bevillinger 

I dag har Lyngen kommune to vedtatte ambulerende skjenkebevillinger.  

For hver innvilget bevilling innkreves et gebyr tilsvarende det som fremkommer av forskrift om 

omsetning av alkoholholdig drikk mv., jfr. alkoholloven § 7-1.  

 

Når det gjelder ambulerende skjenkebevilling reguleres dette i alkoholloven § 4-5. 

Kommunestyret kan gi en eller flere bevillinger som ikke blir knyttet til en bestemt person eller 

skjenkested, og kan tillate at en eller flere av disse bevillingene blir utøvd på et sted eller steder 

som godkjennes for en enkelt anledning og for skjenking til deltakere i sluttet selskap. En 

ambulerende bevilling kan ikke utvides til å omfatte tilvirkning eller innførsel av alkoholholdig 

drikk for skjenking i egen virksomhet.  

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Det er ikke satt «tak» på antallet salgs- og skjenkebevillinger i vår kommune i henhold til 

alkohollovens § 1-7a. Rådmannen anbefaler derfor at samtlige salgs- og skjenkebevillinger, 

samt to ambulerende skjenkebevillinger videreføres.  

 

Rådmannen viser til søknadene og til de innkomne uttalelser, samt alkohollovens bestemmelser 

hva angår salgs- og skjenketider. 



 

Vedrørende utendørsskjenking av alkohol:  

Det vises til uttalelse fra politiet hvor det bes at man tar hensyn til nattero for omgivelsene, jfr. 

forskrift om politivedtekt Lyngen kommune.  

Politivedtekten § 2-1 omhandler ro og orden på offentlig sted, og 2. ledd sier noe om nattero. 

Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero 

mellom kl. 23:00 og kl. 06:00.  

Rådmannen vil, med bakgrunn i kommunens politivedtekt og uttalelsen fra politiet anbefale at 

utendørsserveringene avsluttes innen kl. 23:00.  

 

Det forrige kommunestyret har drøftet problemstilling med skjenking av brennevin på dagtid for 

servering/-skjenkested som ligger i samme forretningsbygg som dagligvarebutikk. 

Kommunestyret kom fram til at dette ikke var å anbefale, og at skjenketiden for brennevin burde 

være fra kl. 21:00. Rådmannen anbefaler at dette videreføres.  

 

Salgs- og skjenketider:  

Rådmannen vil anbefale at de innarbeidede salgs- og skjenketidene videreføres med unntak av 

ovennevnte som gjelde uteservering. Rådmannen forventer at kommunestyret vil måtte ta en 

diskusjon om salgs- og skjenketider og evt. «tak» på antall bevillinger i forbindelse med 

nødvendig revidering av rusmiddelpolitisk handlingsplan for Lyngen kommune.  

 

Rådmannen viser også til at det i alkoholloven stilles krav til vandel i forhold til alkoholloven og 

bestemmelser i annen lovgiving som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- 

og avgifts- og regnskapslovgivningen. 

Her vises det til uttalelsene fra NAV Lyngen og politiet hvor det ikke framkommer merknader 

av negativ art. 

Innsendte attester for skatt og avgift viser heller ikke at det framkommer restanser for de 

bevillingshavere saksbehandlingen gjelder. 

 

I dag utføres kontroll av salgs- og skjenkebevillingene av Nordfjeldske Kontroll AS på Inderøy. 

Kommunen har etablert nødvendige rutiner i forbindelse med prikktildeling, i henhold til 

alkoholforskriften § 10-1.  
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Pride flagg i Nord Troms 6.juni 2020 

Henvisning til lovverk: 

 
Lov om flagging på kommunens offentlige bygninger 
§ 1.På eller fra kommunenes offentlige bygninger, eiendommer og kommunale institusjoner må kun brukes flagg som nevnt i lov 
10. desember 1898 nr. 1 om Norges Flag § 1 (uten splitt og tunge), det samiske flagget eller kommune- eller fylkesflagg. Som 
offentlige bygninger og kommunale institusjoner regnes bygninger med tilhørende grunn som kommunen råder over som eier, leier 
eller lignende og som hovedsakelig brukes i forbindelse med kommunens offentlige oppgaver eller av kommunale institusjoner. 
Forbudet i første punktum gjelder ikke når bygninger med tilhørende grunn som nevnt i annet punktum brukes i forbindelse med 
idretts-, kultur- og lignende arrangement med allmenn interesse. Det samme gjelder frittstående kommunale flaggstenger på torg, 
bruer, plasser eller lignende som ikke framstår som en integrert del av et kommunalt bygningskompleks eller et bygningskompleks 
som for den vesentligste del benyttes av kommunale institusjoner. 

Dog kan Kongen utferdige bestemmelser om adgang til i særlige tilfelle å benytte et fremmed lands flagg ved siden av det norske. 
Overtredelse av denne lov straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder. 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.02.2020  

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Mot 3 stemmer, Krf v/Nils-

Einar Samuelsen, H v/Rune Johansen og SP v/Øystein Fossmo. 

Vedtak: 

Lyngen kommune flagger ved rådhuset på Pride dagen 6.juni 2020, samt ved kommende Pride 

arrangement i Nord Troms.  

 

Budsjettdekning: 

Pride flagg kjøpes inn over kommunens kulturbudsjett. 

Rådmannens innstilling 

Lyngen kommune flagger ved rådhuset på Pride dagen 6.juni 2020, samt ved kommende Pride 

arrangement i Nord Troms.  

 

 



Budsjettdekning: 

 

Pride flagg kjøpes inn over kommunens kulturbudsjett. 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Nord-Troms Pride arrangeres for første gang 6. juni 2020 i Nordreisa. Arrangementet setter 

fokus på mangfold, inkludering og toleranse, og skal bli et årlig arrangement. Nord-Troms Pride 

jobber for å fremme kjærlighet i alle former og farger. Et åpent samfunn med plass til alle, 

uavhengig av rase, kjønn eller seksuell legning. Nord-Troms Pride vil at alle kommuner i Nord-

Troms skal være gode å bo i, uansett hvem du er og hvem du elsker (Ref.: Nord-Troms Pride på 

Facebook) 

 

Nord-Troms ungdomsråd (RUST) støtter arrangementet og har i møte 26.11.2019 gjort vedtak 

om å delta og holde appeller. I møte 13.1.2020 ble det vedtatt å fremme felles saksfremlegg om 

flagging ved rådhusene under arrangementet.  

 

RUST mener at det er svært viktig å delta på arrangementet for å vise at Nord-Troms er en åpen 

og inkluderende region. Det er knyttet mange tabu rundt temaet seksuell legning som bidrar til 

at unge velger å flytte fra Nord-Troms. RUST vil at fremtidens Nord-Troms skal være positiv, 

inkluderende og åpen – for alle, uansett hvem du er og hvem du elsker! RUST mener det er 

viktig at kommunene viser et aktivt og tydelig standpunkt i saken. Kommunene i Nord-Troms er 

for alle – uansett hvem du er og hvem du elsker. RUST oppfordrer alle kommunene i Nord-

Troms til å heise Pride-flagget 6. juni 2020. 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

Kommuneplanens sammfunnsdel og visjon 

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

 

Miljøkonsekvenser 

 

Folkehelse/friluftsliv 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

RUST (Regional ungdomssatsing i Nord Troms) har i møte 26.11.19 gjort vedtak om at de 

deltar og skal holde appeller når Nord Troms Pride arrangeres for første gang den 6.juni.  For å 

vise støtte til arrangementet oppfordres alle kommuner til å heise Pride flagget den 6.juni.  

Lyngen kommune har visjonen et åpent og inkluderende samfunn for alle, og denne saken 

støtter godt opp om kommunens visjon.  

Lyngen Ungdomsråd behandler saken i møte 10.januar 2020, og protokoll fra saken legges fram 

for kommunestyret straks den er ferdig behandlet. 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1273 -4 

Arkiv: 216 

Saksbehandler:  Kåre Fjellstad 

 Dato:                 05.02.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
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Kontrollutvalget- sak 29/19 

Henvisning til lovverk: 

Kommuneloven  

 

Vedlegg 

1 Forvaltningsrevisjon 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.02.2020  

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer kontrollutvalgets forslag til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

 
 

 

 



 

Rådmannens innstilling 

Rådmannen legger saken frem med samme innstilling som kontrollutvalgets anmodning:

 
 

 

Saksopplysninger 

Viser til vedlagte dokumenter vedrørende kontrollutvalgets behandling av ovennevnte sak.  

Vurdering  

I henhold til Kommunelovens§ 77 nr 6 er saken forelagt administrasjonssjefen, som ikke har 

merknader til kontrollutvalgets vedtak.   

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/833 -10 

Arkiv: 210 

Saksbehandler:  Hilde Grønaas 

 Dato:                 09.01.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
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Endring av selskapsavtale f.o.m. 1.1.2020 - K-sekretariatet IKS 

Henvisning til lovverk: 

Lov om interkommunale selskap 

 

Vedlegg 

1 K-sekretariatet IKS - endring av selskapsavtale pr 01.01.2020 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.02.2020  

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens forslag til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

Lyngen kommunestyre godkjenner ny selskapsavtale for K-Sekretariatet IKS gjeldende f.o.m. 

1.1.2020. 

Rådmannens innstilling 

Lyngen kommunestyre godkjenner ny selskapsavtale for K-Sekretariatet IKS gjeldende f.o.m. 

1.1.2020. 

Saksopplysninger 

Se vedlegg. 

 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1034 -28 

Arkiv: Q10 

Saksbehandler:  Dan Håvard Johnsen 

 Dato:                 20.02.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
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Uttalelse vedr. Ullsfjordforbindelsen - Lyngen kommunestyre 

Henvisning til lovverk: 

 

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 13.02.2020  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen kommunestyre tiltrer uttalelse vedr. Ullsfjordforbindelsen. Uttalelsen sendes Fylkesråd 

for samferdsel. Enst. 

Vedtak: 

Ullsfjordforbindelsen. 

 

Lyngen kommunestyre er opptatt av å ha fremdrift i arbeidet med Ullsfjordforbindelsen. Forbindelsen er 

med på å korte inn avstander i det nye fylket, noe som sparer både tid og gir en god miljøgevinst i form 

av sparte kilometer og redusert fergedrift. Det er også en viktig innfartsvei til Tromsø, Slikt sett er 

forbindelsen et av de viktigste prosjekt å få gjennomført med tanke på regionvegen mellom Tromsø og 

Alta. Kommunestyret mener det er viktig å holde trykket oppe. Nå når regional plan er ferdig, er det 

nødvendig å få gjennomført arbeidet med reguleringsplan for vegen. 

 

Lyngen kommunestyre vil minne på fylkestingets vedtak om at det er viktig å koordinere 

Ullsfjordforbindelsen med ny veg over Breivikeidet, og rassikring av Holmbuktura. Forbindelsen 

prioriteres og realiseres så snart som mulig. Det er på høy tid å få byttet bort trebrua på Breivikeidet, den 

har stått der i 10 år, det er altfor lenge. 

 

Kommunestyret vil også vise til fylkestingets Vedtak i sak 19/18 «Ved vurdering av elektrifisering av 

ferge på strekningen Svensby-Breivikeidet, må det hensyntas at fergestrekningen går ut av drift ved 

realisering av Ullsfjordforbindelsen». Lyngen kommunestyre mener ut fra siste tiders medieoppslag, 

dagens finansieringsordninger og allerede en urettferdig økning av billettprisene, sett opp i mot andre 

fergesamband i fylket, at kostnaden med elektrifisering av sambandet blir for store. All den tid at 

fergesambandet blir borte ved realiseringen av UFB. Lyngen kommunestyre ber derfor om at 

Ullsfjordsambandet ikke blir elektrifisert, men at det settes arbeid og økonomi inn på å få ferdigstilt 

reguleringsplan og iverksatt bygging av Ullsfjordforbindelsen. 



 
Lyngen Ungdomsråd støtter kommunestyrets uttalelse. Lyngen Ungdomsråd er også svært opptatt av at 

Ullsfjordforbindelsen realiseres. Ungdomsrådet mener dette er en viktig sak i forhold til framtidig 

bosetting og attraktivitet blant unge. Det vil gi eksisterende og nye innbyggere i Lyngen tilgang på et 

større jobbmarked samtidig som man kan utnytte de gode oppvekstforholdene og den fine naturen i 

Lyngen. Ullsfjordforbindelsen har vært i vinden siden 80-tallet, og nå mener ungdommen at det er på 

høy tid med realisering. 

Rådmannens innstilling 

Saken legges frem uten innstilling. 

Saksopplysninger 

Ullsfjordforbindelsen. 

 

Lyngen kommunestyre er opptatt av å ha fremdrift i arbeidet med Ullsfjordforbindelsen. Forbindelsen er 

med på å korte inn avstander i det nye fylket, noe som sparer både tid og gir en god miljøgevinst i form 

av sparte kilometer og redusert fergedrift. Det er også en viktig innfartsvei til Tromsø, Slikt sett er 

forbindelsen et av de viktigste prosjekt å få gjennomført med tanke på regionvegen mellom Tromsø og 

Alta. Kommunestyret mener det er viktig å holde trykket oppe. Nå når regional plan er ferdig, er det 

nødvendig å få gjennomført arbeidet med reguleringsplan for vegen. 

 

Lyngen kommunestyre vil minne på fylkestingets vedtak om at det er viktig å koordinere 

Ullsfjordforbindelsen med ny veg over Breivikeidet, og rassikring av Holmbuktura. Forbindelsen 

prioriteres og realiseres så snart som mulig. Det er på høy tid å få byttet bort trebrua på Breivikeidet, den 

har stått der i 10 år, det er altfor lenge. 

 

Kommunestyret vil også vise til fylkestingets Vedtak i sak 19/18 «Ved vurdering av elektrifisering av 

ferge på strekningen Svensby-Breivikeidet, må det hensyntas at fergestrekningen går ut av drift ved 

realisering av Ullsfjordforbindelsen». Lyngen kommunestyre mener ut fra siste tiders medieoppslag, 

dagens finansieringsordninger og allerede en urettferdig økning av billettprisene, sett opp i mot andre 

fergesamband i fylket, at kostnaden med elektrifisering av sambandet blir for store. All den tid at 

fergesambandet blir borte ved realiseringen av UFB. Lyngen kommunestyre ber derfor om at 

Ullsfjordsambandet ikke blir elektrifisert, men at det settes arbeid og økonomi inn på å få ferdigstilt 

reguleringsplan og iverksatt bygging av Ullsfjordforbindelsen. 

 
 
 
 
 
 
Lyngen Ungdomsråd støtter kommunestyrets uttalelse. Lyngen Ungdomsråd er også svært opptatt av at 

Ullsfjordforbindelsen realiseres. Ungdomsrådet mener dette er en viktig sak i forhold til framtidig 

bosetting og attraktivitet blant unge. Det vil gi eksisterende og nye innbyggere i Lyngen tilgang på et 

større jobbmarked samtidig som man kan utnytte de gode oppvekstforholdene og den fine naturen i 

Lyngen. Ullsfjordforbindelsen har vært i vinden siden 80-tallet, og nå mener ungdommen at det er på 

høy tid med realisering. 

 

 

 

 


