
 

Lyngen kommune  

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Lyngen formannskap 
Møtested: Teams, Teams 

Dato: 25.03.2020 

Tidspunkt: 09:00 – 13:10 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Laila Anita Westby Medlem  

Lene Simonsen Granli Medlem FRP 

Sølvi Gunn Jensen Medlem AP 

Dan Håvard Johnsen Leder LTL 

Jan Rydningen Medlem SP 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Eirik Larsen Medlem KRF 

Line van Gemert Medlem H 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Stein Are Olsen Line van Gemert SHL 

Mikal Nerberg Eirik Larsen MDG 

 

Merknader 

Ordfører Dan-Håvard Johnsen orienterer formannskapet om prosessen i ansettelse av ny 

rådmann. Målet er at innstillingen skal være ferdig før påske. 

 

Formannskapet blir orientert om jobben som gjøres i forbindelse med korona situasjonen.  

 

Det ønskes en utredning fra administrasjonen om eiendomsskatten kan stoppes i forbindelse 

med koronasituasjonen. 

Sølvi Jensen berømmer Frivilligsentralen for den jobben de gjør i den spesielle situasjonen vi er 

i nå. Hun stiller også spørsmål om Lyngen kommune har en bil å låne ut til Frivilligsentralen nå 

når det er behov for det og om Lyngen kommune har mulighet til å støtte idrettslag, lag- og 

foreninger med litt penger da det er lite mulighet for å tjene penger selv av hensyn til 

smitteforebygging. 

 

Delegerte saker 97/20 og 99/20: Sølvi melder seg inhabil i disse to sakene. 

 

PS 19/20: Formannskapet benytter kommunelovens §11.8. – Hastesaker – og konstituerer seg 

til Kommunestyre for å behandle denne saken. 

 

Lyngen Formannskap kommer med en felles offentlig uttalelse vedr. elektrifisering av begge 

fergene i Lyngen. 

 



Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Stig Kjærvik 

Hilde Grønaas 

Terje Størseth 

Aud Haugen 

Rådmann 

Økonomisjef 

Landbrukssjef 

Utvalgssekretær 

  

 

 

  



 

 

 

 

Lyngseidet 25.03.20. 
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Dan-Håvard Johnsen      Aud Haugen 

Ordfører       Utvalgssekretær 

 

  



Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 16/20 Delegerte saker   

DS 35/20 112/314: Midlertidig brukstillatelse deler av 

driftsbygning.(Landbruk Nord AS – innvilget) 

 2017/686 

DS 36/20 91/48: Tillatelse til tiltak - bolig - Alida 

Storsteinnes (Svensby Snekkerservice AS – 

innvilget) 

 2019/638 

DS 37/20 98/26: Rammetillatelse - kai - Lerøy Aurora (JK 

Arkitektkontor AS – innvilget) 

 2020/31 

DS 38/20 Svar på søknad om skjenkebevilling - Lyngen 

Alp Sami resort (innvilget) 

 2019/499 

DS 39/20 110/105: Tiltak - Verkstedhall med mer - Lyngen 

Elektriske (JK Arkitektkontor AS – innvilget) 

 2016/559 

DS 40/20 Utslippstillatelse 91/45, 91/47, 91/48 og 91/25- 

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus 

og hytter (Hege Storsteinnes – innvilget) 

 2019/798 

DS 41/20 108/130: Ferdigattest tilbygg bolig samt garasje - 

Bent Jøran Johansen (Midttun AS – innvilget) 

 2015/1176 

DS 42/20 Innvilget søknad om skjenkebevilling 31.01-

01.02.20 og 07.02-08.02.20 (Sandneset 

Restaurant AS) 

 2019/810 

DS 43/20 Innvilget søknad om skjenkebevilling for enkelt 

anledning / ambulerende 07.-08.02.2020 - 

Kaffedråpen AS 

 2020/77 

DS 44/20 118/87 - Endring av ansvarsrett - fritidsbolig - 

Jorun E. Edvardsen (Tromsbygg Entreprenør AS 

– innvilget) 

 2018/369 

DS 45/20 85/43 - Ferdigattest - garasje - Monica 

Marthinsen (JL Bygg Consult AS – innvilget) 

 2015/1350 

DS 46/20 115/25 - Ferdigattest - garasje - Margith Hjellnes 

(innvilget) 

 2015/1131 

DS 47/20 98/58 - Ferdigattest - tilbygg til bolig - Nina 

Bergmo (innvilget) 

 2015/1307 

DS 48/20 119/9 - Ferdigattest for privat enkeltutslipp - 

Morten Støbakk, 119/9 - Sak 62/19 

(Mestergruppen Arkitekter AS – innvilget) 

 2018/99 

DS 49/20 110/100: Ferdigattest - fritidsbolig - Sondre 

Trældal (Byggsøk Norge AS – innvilget) 

 2017/486 

DS 50/20 110/100: Melding om endring i ansvarsrett - 

fritidsbolig - Sondre Trældal (Byggsøk Norge As 

– innvilget) 

 2017/486 



DS 51/20 108/151 - Ferdigattest - fritidsbolig - Magnar 

Emil Midttun (Midttun AS – innvilget) 

 2015/1140 

DS 52/20 108/181 - Ferdigattest - tilbygg/trappegang - 

Stein Åge Midttun (innvilget) 

 2015/1328 

DS 53/20 108/127 - Ferdigattest  - garasje - Øyvind Sand 

(innvilget) 

 2015/1298 

DS 54/20 Feil adresse på gnr. 95/23 - Inger-Lise Steinberg  2015/21 

DS 55/20 Søknad om parkeringsoblat – friluftsliv (avslag) X 2019/774 

DS 56/20 Søknad om parkeringsoblat – friluftsliv (avslag) X 2019/774 

DS 57/20 Søknad om parkeringsbevis – friluftsliv (avslag) X 2019/774 

DS 58/20 Søknad om parkeringsbevis – friluftsliv (avslag) X 2019/774 

DS 59/20 Søknad om parkeringsbevis – friluftsliv (avslag) X 2019/774 

DS 60/20 Søknad om parkeringsbevis – friluftsliv (avslag) X 2019/774 

DS 61/20 93/24 - Ferdigattest - tilbygg - Audun Johnsen 

(innvilget) 

 2015/1309 

DS 62/20 Melding om vedtak på søknad om dispensasjon 

fra lov om motorferdsel i utmark - Steinar 

Jegervatn (innvilget) 

 2020/8 

DS 63/20 118/17: Ferdigattest - garasje/redskapshus - Hans 

Halvdan Robertsen (innvilget 

 2015/1299 

DS 64/20 Ferdigattest for tiltak på eiendommen 85/1-

Lyngen Alpinklubb (innvilget) 

 2019/240 

DS 65/20 117/7 - Ferdigattest - tilbygg til bolig - Astrid 

Reidun Lilleaas (innvilget) 

 2015/1243 

DS 66/20 112/156 - Ferdigattest - Lenangen Skole og 

Lenangen barnehage - Lyngen kommune (Asplan 

viak AS – innvilget) 

 2017/306 

DS 67/20 118/7: Tillatelse til tiltak - naust - Hedly 

Mathisen (innvilget) 

 2019/649 

DS 68/20 Melding om vedtak på søknad om tillatelse til 

bruk av snøscooter til vedkjøring (Roy Erling 

Hansen – innvilget) 

 2020/8 

DS 69/20 melding om vedtak på søknad fra lov om 

motorferdsel i utmark - Rottenvik bygdelag 

(innvilget) 

 2020/8 

DS 70/20 98/26 -Igangsettingstillatelse - kai - Lerøy Aurora 

(JK Arkitektkontor AS – innvilget) 

 2020/31 

DS 71/20 Innvilget søknad om fortsatt tidsbegrenset 

dispensasjon for serveringsbevilling - Ingunn R. 

Vatne 

 2015/1526 

DS 72/20 5424/Svar på søknad om overnatting Solhov 

(Ingunn R Vatne – innvilget) 

 2019/219 



DS 73/20 Melding om vedtak på søknad fra motorisert 

ferdsel i utmark - Geir Jegervatn (innvilget) 

 2020/8 

DS 74/20 Prikktildeling i henhold til alkoholforskriftens 

kapittel 10 (Lyngseidet Gjestegård -3 prikker) 

 2018/286 

DS 75/20 Prikktildeling i henhold til alkoholforskriftens 

kapittel 10 (Sørheim Brygger AS -1 prikk) 

 2018/286 

DS 76/20 67/98 - Ferdigattest - plasthall - Cinderella Eco 

Solutions (JL Bygg Consult AS – innvilget) 

 2015/1738 

DS 77/20 85/3 - Ferdigattest - bruksendring/fasadeendring - 

Lyngseidet Handelssted As (JL Bygg Consult AS 

– innvilget) 

 2018/740 

DS 78/20 Tillatelse til tilknytning til kommunale VA 

ledninger og utslippstillatelse avspylevann fra 

slipphall Lyngen Elektriske AS (flere adr – 

innvilget) 

 2016/559 

DS 79/20 118/63 -Tillatelse til tiltak - tilbygg - Kristin 

Skogan (innvilget) 

 2020/138 

DS 80/20 81/52: Ferdigattest - tilbygg bolig - Asbjørn 

Sørensen (innvilget) 

 2015/1691 

DS 81/20 Innvilget søknad om skjenkebevilling 09.04.20 og 

11.04.20 – Lenangsøyra IL) 

 2019/657 

DS 82/20 118/67 - Ferdigattest – tilbygg (Midttun – 

innvilget) 

 2015/1413 

DS 83/20 Melding om vedtak på søknad om dispensasjon til 

bruk av snøscooter i forbindelse med renovering 

av Skihytta - Lyngseidet hytteforening (innvilget) 

 2020/8 

DS 84/20 Melding om vedtak på søknad om dispensasjon 

fra lov om motorferdsel i utmark - Kyrre 

Bakkelund (innvilget) 

 2020/8 

DS 85/20 112/1901: Ferdigattest garasje - Herulf Eriksen 

(innvilget) 

 2015/1535 

DS 86/20 112/3 - Ferdigattest - tilbygg bolig - Hermann 

Andreassen (innvilget) 

 2019/599 

DS 87/20 Melding om vedtak på søknad om dispensasjon 

fra lov om motorferdsel i utmark - Furuflaten 

Idrettslag (innvilget) 

 2020/8 

DS 88/20 79/7 - Ferdigattest  - grillhytte - Lyngen 

kommune (innvilget) 

 2016/913 

DS 89/20 118/87: Ferdigattest - riving av eksisterende- og 

oppføring av ny fritidsbolig - Jorun E. Edvardsen 

(Tromsbygg Entrepenør AS – innvilget)  

 2018/369 

DS 90/20 Svar på søknad om fradeling gnr. 110 bnr. 59 

(Lyngen kommune v/Svein Eriksen – innvilget) 

 2020/46 

  



DS 91/20 20/174: Tillatelse til tiltak - naust - Wilhelm 

Myrland (innvilget) 

 2020/174 

DS 92/20 Svar på søknad om deling av grunneiendom - 

99/18 - Martin Lyngdal (innvilget) 

 2020/101 

DS 93/20 Svar på søknad om fradeling/overføring av areal 

fra 112/243 til 112/170 - Bjørn Arild Olsen 

(innvilget) 

 2020/112 

DS 94/20 79/5 - Ferdigattest lagerhall - Roar Johansen 

(innvilget) 

 2015/1540 

DS 95/20 92/43: Tillatelse til tiltak - garasje - Jonny Jensen 

(innvilget) 

 2020/184 

DS 96/20 5424/Svar på søknad om handel med 

pyrotekniske varer - Viro Tre (innvilget) 

 2019/222 

DS 97/20 81/73: Ferdigattest - enebolig og garasje - Roger 

Jensen og Anette Fredriksen (Bygginor AS – 

innvilget) 

 2018/397 

DS 98/20 84/23: Ferdigattest - tilbygg garasje - Rolf Göran 

Hållinder (innvilget) 

 2015/1165 

DS 99/20 81/73: Endring i ansvarsrett - bolig - 

Jensen/Fredriksen (Bygginor AS – innvilget) 

 2018/397 

DS 100/20 Svar på søknad om deling av grunneiendom -

115/3- Angelika Bugjerde (innvilget) 

 2018/586 

PS 17/20 Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 - ny 

behandling 

 2019/125 

PS 18/20 Årsbudsjett 2020 - budsjettendringer  2019/125 

PS 19/20 Ekstrabevilgning - koronaberedskap  2019/125 

PS 20/20 Utgiftsfordeling lønn til NAV leder  2016/466 

PS 21/20 Salg av kommunal eiendom-Lenangen barnehage, 

Erikaksla 23 

 2020/196 

PS 22/20 Rådmannens utredning-differensiering av 

vannavgift 

 2018/31 

PS 23/20 Forskrift mindre avløpsanlegg, Lyngen kommune  2019/109 

PS 24/20 83/8 - Søknad om konsesjon på erverv av fast 

eiendom - Eiendomsselskapet Pluto AS 

 2020/182 

PS 25/20 114/5 - søknad om konsesjon på erverv av fast 

eiendom - Lyngen Aurora AS 

 2020/180 

PS 26/20 Svar på søknad om tillatelse til tiltak, fradeling av 

hel parsell fra gnr. 111 bnr. 6 - Tommy Hilbertsen 

 2019/712 

PS 27/20 Søknad om dispensasjon til bruk av snøscooter i 

forbindelse med renovering av Skihytta og 

vedkjøring - Lyngseidet hytteforening. 

 2020/8 

 

 



 

 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/125 -55 
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17/20 Lyngen formannskap 25.03.2020 

 Lyngen kommunestyre  

 

Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 - ny behandling 

Henvisning til lovverk: 

 

Kommuneloven av 22.06.2018 nr. 83. 

Forskrift 7. juni 2019 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning 

for kommuner og fylkeskommuner mv. Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 25.03.2020  

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 25.03.2020  

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen Formannskap tar rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

1. Ramme 4 Helse og omsorg reduseres med kr 2.680.000 for årene 2021-2023. Ramme 8 

Finans endres tilsvarende gjennom reduksjon i bruk av og ny avsetning til disposisjonsfond. 

2. Ramme 6 Utvikling overføres fra ramme 2 Stab/støtte for årene 2021-2023 i hht. k-sak 

18/20. 

3. Prosjekt 50444 Nord-Troms Skadefellingslag: 

- I økonomiplan 2021-2023 reduseres Lyngens bevilgning med kr 100.000. Ramme 8 

Finans endres tilsvarende gjennom reduksjon i bruk av og ny avsetning til 

disposisjonsfond. 

- Prosjektet overføres i sin helhet fra ramme 5 Teknisk drift til ramme 6 Utvikling for 

årene 2021-2023.  

- For 2020 gjøres disse endringene i budsjettendringssak da vedtatt årsbudsjett 2020 er 

bindende. 

 

 

 



4. Det vedtas følgende netto budsjettrammer drift i økonomiplanen for årene 2021-2023: 

 
 

5. Netto driftsresultat er langt under kommunestyrets vedtatte handlingsregel, som tyder på en 

langsiktig ubalanse mellom kommunens driftsinntekter og driftsutgifter. Kommunestyret 

vedtar å gjøre tiltak for å gjenopprette denne ubalansen ved rullering av økonomiplanen for 

2021-2024. 

Rådmannens innstilling 

1. Ramme 4 Helse og omsorg reduseres med kr 2.680.000 for årene 2021-2023. Ramme 8 

Finans endres tilsvarende gjennom reduksjon i bruk av og ny avsetning til 

disposisjonsfond. 

2. Ramme 6 Utvikling overføres fra ramme 2 Stab/støtte for årene 2021-2023 i hht. k-sak 

18/20. 

3. Prosjekt 50444 Nord-Troms Skadefellingslag: 

- I økonomiplan 2021-2023 reduseres Lyngens bevilgning med kr 100.000. Ramme 8 

Finans endres tilsvarende gjennom reduksjon i bruk av og ny avsetning til 

disposisjonsfond. 

- Prosjektet overføres i sin helhet fra ramme 5 Teknisk drift til ramme 6 Utvikling for 

årene 2021-2023.  

- For 2020 gjøres disse endringene i budsjettendringssak da vedtatt årsbudsjett 2020 er 

bindende. 

4. Det vedtas følgende netto budsjettrammer drift i økonomiplanen for årene 2021-2023: 

 
 

5. Netto driftsresultat er langt under kommunestyrets vedtatte handlingsregel, som tyder på 

en langsiktig ubalanse mellom kommunens driftsinntekter og driftsutgifter. 

Kommunestyret vedtar å gjøre tiltak for å gjenopprette denne ubalansen ved rullering av 

økonomiplanen for 2021-2024. 

 

(Tall i hele tusen kr) 2021 2022 2023

1 POLITIKK OG LIVSSYN 7.311      6.951      7.211      

2 STAB/STØTTE 20.527    20.527    20.527    

3 OPPVEKST OG KULTUR 61.459    60.535    59.723    

4 HELSE OG OMSORG 96.254    96.254    96.254    

5 TEKNISK DRIFT 14.908    13.521    12.369    

6 UTVIKLING 107-          89-            83-            

7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER 8.348-      8.348-      8.348-      

8 FINANS 192.004-  189.351-  187.653-  

ØKONOMIPLAN

(Tall i hele tusen kr) 2021 2022 2023

1 POLITIKK OG LIVSSYN 7.311      6.951      7.211      

2 STAB/STØTTE 20.527    20.527    20.527    

3 OPPVEKST OG KULTUR 61.459    60.535    59.723    

4 HELSE OG OMSORG 96.254    96.254    96.254    

5 TEKNISK DRIFT 14.908    13.521    12.369    

6 UTVIKLING 107-          89-            83-            

7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER 8.348-      8.348-      8.348-      

8 FINANS 192.004-  189.351-  187.653-  

ØKONOMIPLAN



Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

I forbindelse med rullering av årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 ble det besluttet å endre 

ansvarsoppdelingen innenfor ramme 4 Helse og omsorg. 

 

Legetjenesten ble flyttet fra ansvar 3450 Lyngstunet helse- og omsorgssenter til nytt ansvar 

3456 Legetjenesten. Budsjettrammene for kommunal legevakt ble ved en feil ikke fjernet for 

årene 2021-2023 fra ansvar 3450, men likevel tatt med i ansvar 3456. Dette påvirker også 

budsjettsalderingen ved at avsetning og bruk av disposisjonsfond blir feil. 

Dette ble ikke oppdaget før økonomiplanen var vedtatt i kommunestyret i desember 2019 og 

rettes derfor opp i denne saken.  

 

Kommunestyret vedtok i samme sak at tidligere ramme 6 Utvikling skulle overføres til ramme 2 

Stab/støtte. I k-sak 18/20 Utviklingsavdelingen ble det vedtatt følgende: 
«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.» 

 

Prosjekt 50444 Nord-Troms Skadefellingslag er i økonomiplanen lagt inn under ramme 5 Teknisk drift 

med kr 100.000 og ramme 2 Stab/Støtte med ny bevilgning kr 15.000. Hele bevilgningen bør legges til 

ramme 6 Utvikling da prosjektet styres av skogbrukssjefen, samt at bevilgningen kan reduseres med kr 

100.000. 

 

Rådmannen finner det naturlig å rette opp dette også når kommunestyret skal ta stilling til en revidering 

av økonomiplanen. 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

• K-sak 87/19 - Kommuneplanens handlingsdel, Økonomiplan 2020-2023, årsbudsjett 2020 

• K-sak 18/20 - Utviklingsavdelingen 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

Netto budsjettrammer  drift 

Ramme 4 Helse og omsorg reduseres med kr 2,680 mill. fra 2021 og ramme 7 Utvikling med 

0,1 mill. pr. år fra 2020. 

 

Netto driftsresultat 

 

 
 

Netto driftsresultat vil fortsatt være langt under kommunestyrets vedtatte handlingsregel, i 

gjennomsnitt ca. 5,1 mill. pr. år. Dette tyder på en stor varig ubalanse mellom kommunens 

Budsjett

(Tall i tusen kr) 2020 2021 2022 2023

Vedtatt økonomiplan 2020-2023:

Netto driftsresultat - tusen kr 834-             538-             2.188-          4.005-          

Netto driftsresultat - % av bto. driftsinntekter -0,27 % -0,17 % -0,71 % -1,32 %

Avvik handlingsregel - 1,75 % 6.295-          5.958-          7.543-          9.296-          

Ny behandling økonomiplan 2020-2023:

Netto driftsresultat - tusen kr 734-             2.242          592             1.225-          

Netto driftsresultat - % av bto. driftsinntekter -0,23 % 0,73 % 0,19 % -0,41 %

Avvik handlingsregel - 1,75 % 6.203-          3.165-          4.750-          6.502-          

Økonomiplan



driftsinntekter og driftsutgifter. Kommunestyret tilrås å gjøre tiltak for å gjenopprette denne 

ubalansen ved rullering av økonomiplanen for 2021-2024. 

 

Disposisjonsfond 

Utvikling i økonomiplanperioden 2020-2023 inklusiv endringene i årsbudsjettet for 2020, jfr. 

annen sak: 

 

 
 

Det blir frigjort midler i disposisjonsfondet i årene 2021-2023 med 0,1 mill. i 2020 og 2,780 

mill. pr. år fra 2021. Totalt medfører dette en styrking av disposisjonsfondet med 8,440 mill. i 

økonomiplanperioden i forhold til vedtatt økonomiplan. 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

Ingen. 

 

Miljøkonsekvenser 

Ingen. 

 

Folkehelse/friluftsliv 

Ikke vurdert. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Saken er i hovedsak av mindre praktisk betydning med unntak av at det frigjøres større midler i 

disposisjonsfondet, noe som gir større økonomisk handlingsrom fra 2021. 

 

Kommunestyret tilrås å gjøre følgende vedtak: 

• Ramme 4 Helse og omsorg reduseres med kr 2.680.000 for årene 2021-2023. Ramme 8 

Finans endres tilsvarende gjennom reduksjon i bruk av og ny avsetning til disposisjonsfond. 

• Ramme 6 Utvikling overføres fra ramme 2 Stab/støtte for årene 2021-2023 i hht. k-sak 

18/20. 

• Prosjekt 50444 Nord-Troms Skadefellingslag 

- I årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 ble det lagt inn kr 15.000 årlig i økt 

bevilgning, slik at årlig bevilgning fra Lyngen kommune er vedtatt med kr 115.000. 

Årlig bevilgning fra alle kommunene i Nord-Troms skal være kr 15.000, som 

refunderes Lyngen etter refusjonskrav. Lyngens bevilgning kan derfor reduseres med 

kr 100.000 med tilsvarende endring i bruk av og ny avsetning til disposisjonsfond. 

- Prosjektet administreres som nevnt av skogbruksjefen og foreslås derfor overført i 

sin helhet til ramme 6 Utvikling for årene 2021-2023.  

- For 2020 gjøres disse endringene i en budsjettendringssak da vedtatt årsbudsjett 2020 

er bindende. 

 

Det er hht. kommunelovens § 14-3 ikke krav om offentlig ettersyn ved endringer i vedtatt 

økonomiplan. 

Budsjett Sum

(Tall i hele tusen kr) 2020 2021 2022 2023 2020-2023

Vedtatt økonomiplan 2020-2023:

BRUK AV DISPOSISJONSFOND 2.957          2.222          3.890          5.713          

Ny behandling økonomiplan 2020-2023:

AVSETNINGER TIL DISPOSISJONSFOND -              558             -              -              

BRUK AV DISPOSISJONSFOND 2.857          -              1.110          2.933          

Reduksjon i bruk av disposisjonsfond 100             2.780          2.780          2.780          8.440          

Økonomiplan



Oppdaterte netto budsjettramme drift inkl. avsetninger for årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023: 

 

 
 

Oppdaterte økonomiske oversikter 2020-2023 

BUDSJETT

(Tall i hele tusen kr) 2020 2021 2022 2023

1 POLITIKK OG LIVSSYN 8.165       7.311      6.951      7.211      

2 STAB/STØTTE 21.509     20.527    20.527    20.527    

3 OPPVEKST OG KULTUR 62.025     61.459    60.535    59.723    

4 HELSE OG OMSORG 98.159     96.254    96.254    96.254    

5 TEKNISK DRIFT 21.480     14.908    13.521    12.369    

6 UTVIKLING -            107-          89-            83-            

7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER 6.463-       8.348-      8.348-      8.348-      

8 FINANS 204.875-   192.004-  189.351-  187.653-  

ØKONOMIPLAN



 
 

Bevilgningsoversikt - drift (budsjett) BUDSJETT

(Tall i hele tusen kr) 2020 2021 2022 2023

Rammetilskudd 161.201   158.485  157.161  154.921  

Inntekts- og formueskatt 66.697     65.994    64.755    63.990    

Eiendomsskatt 6.015       5.250      5.250      5.250      

Andre generelle driftsinntekter 4.121       2.796      2.012      1.529      

Sum generelle driftsinntekter 238.034   232.525  229.178  225.690  

Sum bevilgninger drift, netto 204.224   191.791  189.119  187.414  

Avskrivninger -            -           -           -           

Sum netto driftsutgifter 204.224   191.791  189.119  187.414  

Brutto driftsresultat 33.810     40.734    40.059    38.276    

Renteinntekter 1.283       1.283      1.283      1.283      

Utbytter -            -           -           -           

Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler -            -           -           -           

Renteutgifter 14.327     16.725    16.869    16.427    

Avdrag på lån 21.600     23.050    23.881    24.357    

Netto finansutgifter 34.644-     38.492-    39.467-    39.501-    

Motpost avskrivninger -            -           -           -           

Netto driftsresultat 834-           2.242      592          1.225-      

Disp. eller dekning av netto driftsresultat

Overføring til investering 1.461-       1.461-      1.461-      1.461-      

Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond 662-           223-          241-          247-          

Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond 2.957       558-          1.110      2.933      

Dekning av tidligere års merforbruk -            -           -           -           

Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat 834           2.242-      592-          1.225      

Fremført til inndekn. i senere år (merforbruk) -            -           -           -           

Netto driftsrammer ekskl. avsetninger:

1 POLITIKK OG LIVSSYN 8.165       7.311      6.951      7.211      

2 STAB/STØTTE 21.276     20.527    20.527    20.527    

3 OPPVEKST OG KULTUR 62.025     61.459    60.535    59.723    

4 HELSE OG OMSORG 98.159     96.254    96.254    96.254    

5 TEKNISK DRIFT 21.051     14.908    13.521    12.369    

6 UTVIKLING -            330-          330-          330-          

7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER 6.463-       8.348-      8.348-      8.348-      

8 FINANS 11             10            9               8               

SUM BEVILGNINGER DRIFT, NETTO 204.224   191.791  189.119  187.414  

ØKONOMIPLAN



 
 

Dette vil danne utgangspunkt for rullering av kommuneplanens handlingsdel, årsbudsjett 2021 

og økonomiplan 2021-2024. 

 

Netto driftsresultat er langt under kommunestyrets vedtatte handlingsregel, som tyder på en  

stor langsiktig ubalanse mellom kommunens driftsinntekter og driftsutgifter.  

 

Handlingsreglene er tatt inn i ny kommunelov for å fange opp en ubalanse og ikke bærekraftig 

kommuneøkonomi. 

 

Økonomisk oversikt etter art - drift BUDSJETT

(Tall i hele tusen kr) 2020 2021 2022 2023

Driftsinntekter

Rammetilskudd 161.201   158.485 157.161 154.921 

Inntekts- og formuesskatt 66.697     65.994    64.755    63.990    

Eiendomsskatt 6.015       5.250      5.250      5.250      

Andre skatteinntekter -            -          -          -          

Andre overføringer og tilskudd fra staten 4.121       2.796      2.012      1.529      

Overføringer og tilskudd fra andre 36.831     36.160    35.182    34.646    

Brukerbetalinger 8.742       8.617      8.442      8.442      

Salgs- og leieinntekter 28.924     31.666    32.457    32.785    

Sum driftsinntekter 312.531   308.968 305.259 301.563 

Driftsutgifter

Lønnsutgifter 188.654   186.159 185.207 185.129 

Sosiale utgifter 18.533     18.128    18.128    18.128    

Kjøp av varer og tjenester 56.431     50.461    48.480    46.646    

Overføringer og tilskudd til andre 15.103     13.486    13.385    13.384    

Avskrivninger -            -          -          -          

Sum driftsutgifter 278.721   268.234 265.200 263.287 

Brutto driftsresultat 33.810     40.734    40.059    38.276    

Finansinntekter

Renteinntekter 1.283       1.283      1.283      1.283      

Utbytter -            -          -          -          

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -            -          -          -          

Renteutgifter 14.327     16.725    16.869    16.427    

Avdrag på lån 21.600     23.050    23.881    24.357    

Netto finansutgifter 34.644-     38.492-    39.467-    39.501-    

Motpost avskrivninger -            -          -          -          

Netto driftsresultat 834-           2.242      592          1.225-      

Disp. eller dekning av netto driftsresultat:

Overføring til investering 1.461-       1.461-      1.461-      1.461-      

Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond 662-           223-          241-          247-          

Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond 2.957       558-          1.110      2.933      

Dekning av tidligere års merforbruk -            -          -          -          

Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat 834           2.242-      592-          1.225      

Fremført til inndekn. i senere år (merforbruk) -            -          -          -          

ØKONOMIPLAN



En strategi som bygger på årlig bruk av disposisjonsfond for å saldere økonomiplanen vil 

rådmannen derfor advare mot. Dette tyder på at en ikke har maktet å innrette kommunens drift i 

forhold til inntektsrammene. 

 

Det tilrås derfor at kommunestyret vedtar å gjøre tiltak for å gjenopprette denne ubalansen ved 

rullering av økonomiplanen for 2021-2024, noe som er kommunestyrets ansvar. 
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 Lyngen kommunestyre  

 

Årsbudsjett 2020 - budsjettendringer 

Henvisning til lovverk: 

 

Kommuneloven § 14-5. Årsbudsjettets bindende virkning. Budsjettstyring. 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 25.03.2020  

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen Formannskap tar rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

1. Det vedtas følgende endringer i årsbudsjett 2020 vedrørende rebudsjettering av overførte 

investeringer fra tidligere år, beløp eks. mva. hvor annet ikke er nevnt: 



 
 

 

2. Det vedtas følgende låneopptak i 2020 vedrørende rebudsjettering av tidligere års 

ubrukte investeringsrammer: 

• Vann- og avløpssektoren – oppgradering kr 2,825 mill. 

• Øvrige kommunale formål kr 22,550 mill. 

 

 

3. Det opprettes nytt investeringsprosjekt «47201 Ny vannforsyning Lyngseidet» med 

følgende budsjettendring: 

Prosjekt

14111 DIGITALT PLANREGISTER 246.000          

14121 EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO 1.877.000       

34291 MVA SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON 441.000          

37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT 441.000-          

14127 HELIKOPTERLANDINGSPLASS 700.000          

14129 OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER 3.154.000       

15010 LYNGENLØFTET INVESTERING 13.381.000    

34901 BUDSJETTRAMME 133.000-          

34901 BUDSJETTRAMME 106.000          

15030 KONSEPT EL-SYKKEL 50.000             

15014 FURUFLATEN - NY VEI OG NYTT KRYSS GRØNVOLLVEIEN 2.416.000       

15028 LYNGENLØFTET - UTSTYR TIL ARRANGEMENT 120.000          

34291 MVA SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON 30.000             

37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT 30.000-             

15032 LYNGENLØFTET - UTSTYR 210.000          

15710 AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING 824.000          

15711 VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING 9.448.000       

34901 BUDSJETTRAMME 642.000-          

16002 PARKERING OG OFFENTLIGE TOALETT 1.028.000       

16010 VELFERDSTEKNOLOGI 348.000-          

18002 UTEOMRÅDER BARNEHAGE OG SKOLE 123.000          

18008 LENANGSØYRA HAVN - NY ADKOMST 1.150.000       

18009 TYTEBÆRVIKA - REGULERINGSPLAN OG INTERNVEI 836.000          

18013 PROSJEKT DEMENTE/GRILLHYTTE 8.000               

18015 SOLVOLLVEIEN BYGGEFELT 742.000          

18018 STEDSSKILT LYNGEN 700.000          

19001 SKOLE OG BARNEHAGE - DIGITALE HJELPEMIDLER 67.000             

19005 BRANN OG REDNING - HJELMER 150.000          

19007 NYTT SAK OG ARKIVSYSTEM 916.000          

19008 ORGEL LYNGEN KIRKE 2.000.000       

19010 IT-PLATTFORM EIDEBAKKEN OG LYNGENHALLEN 348.000          

19011 TRÅDLØS SENTRUMSLØSNING 150.000          

19012 LYNGENHALLEN - ETABLERING AV VINDFANG 300.000          

37701 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) 23.000-             

39701 OVERFØRING FRA DRIFT 252.000-          

49999 FELLES FINANSIERING INVESTERINGER

39101 BRUK AV LÅNEMIDLER 39.652.000-    



 
 

4. For prosjekt 15010 ,16010 19007 og 16002 vedtas følgende budsjettendring: 

 
 

5. Det vedtas følgende endringer i driftsbudsjett 2020 vedrørende prosjekt 50444 Nord-

Troms Skadefellingslag og prosjekt 50522 Energi- og klimaplan Nord-Troms: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Beløp 

2020 4400   50522 100.000 

2020 4400   50444 -100.000 

2020 4402   50522 -100.000 

2020 9000 8800 19401  100.000 

Rådmannens innstilling 

1. Det vedtas følgende endringer i årsbudsjett 2020 vedrørende rebudsjettering av overførte 

investeringer fra tidligere år, beløp eks. mva. hvor annet ikke er nevnt: 

Prosjekt

15711 VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING 1.900.000-   

47201 NY VANNFORSYNING LYNGSEIDET 1.900.000   

Prosjekt

15010 LYNGENLØFTET INVESTERING

34901 BUDSJETTRAMME 4.000.000-   

34901 BUDSJETTRAMME 1.725.000-   

16002 PARKERING OG OFFENTLIGE TOALETT 1.205.000   

37301 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER 1.205.000-   

16010 VELFERDSTEKNOLOGI

34901 BUDSJETTRAMME 6.212.000   

37001 TILSKUDD HUSBANKEN 2.212.000-   

34291 MVA SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON 1.181.000   

37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT 1.181.000-   

19007 NYTT SAK OG ARKIVSYSTEM

34901 BUDSJETTRAMME 1.725.000   



 
 

 

2. Det vedtas følgende låneopptak i 2020 vedrørende rebudsjettering av tidligere års 

ubrukte investeringsrammer: 

• Vann- og avløpssektoren – oppgradering kr 2,825 mill. 

• Øvrige kommunale formål kr 22,550 mill. 

 

 

3. Det opprettes nytt investeringsprosjekt «47201 Ny vannforsyning Lyngseidet» med 

følgende budsjettendring: 

Prosjekt

14111 DIGITALT PLANREGISTER 246.000          

14121 EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO 1.877.000       

34291 MVA SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON 441.000          

37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT 441.000-          

14127 HELIKOPTERLANDINGSPLASS 700.000          

14129 OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER 3.154.000       

15010 LYNGENLØFTET INVESTERING 13.381.000    

34901 BUDSJETTRAMME 133.000-          

34901 BUDSJETTRAMME 106.000          

15030 KONSEPT EL-SYKKEL 50.000             

15014 FURUFLATEN - NY VEI OG NYTT KRYSS GRØNVOLLVEIEN 2.416.000       

15028 LYNGENLØFTET - UTSTYR TIL ARRANGEMENT 120.000          

34291 MVA SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON 30.000             

37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT 30.000-             

15032 LYNGENLØFTET - UTSTYR 210.000          

15710 AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING 824.000          

15711 VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING 9.448.000       

34901 BUDSJETTRAMME 642.000-          

16002 PARKERING OG OFFENTLIGE TOALETT 1.028.000       

16010 VELFERDSTEKNOLOGI 348.000-          

18002 UTEOMRÅDER BARNEHAGE OG SKOLE 123.000          

18008 LENANGSØYRA HAVN - NY ADKOMST 1.150.000       

18009 TYTEBÆRVIKA - REGULERINGSPLAN OG INTERNVEI 836.000          

18013 PROSJEKT DEMENTE/GRILLHYTTE 8.000               

18015 SOLVOLLVEIEN BYGGEFELT 742.000          

18018 STEDSSKILT LYNGEN 700.000          

19001 SKOLE OG BARNEHAGE - DIGITALE HJELPEMIDLER 67.000             

19005 BRANN OG REDNING - HJELMER 150.000          

19007 NYTT SAK OG ARKIVSYSTEM 916.000          

19008 ORGEL LYNGEN KIRKE 2.000.000       

19010 IT-PLATTFORM EIDEBAKKEN OG LYNGENHALLEN 348.000          

19011 TRÅDLØS SENTRUMSLØSNING 150.000          

19012 LYNGENHALLEN - ETABLERING AV VINDFANG 300.000          

37701 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) 23.000-             

39701 OVERFØRING FRA DRIFT 252.000-          

49999 FELLES FINANSIERING INVESTERINGER

39101 BRUK AV LÅNEMIDLER 39.652.000-    



 
 

4. For prosjekt 15010 ,16010 19007 og 16002 vedtas følgende budsjettendring: 

 
 

5. Det vedtas følgende endringer i driftsbudsjett 2020 vedrørende prosjekt 50444 Nord-

Troms Skadefellingslag og prosjekt 50522 Energi- og klimaplan Nord-Troms: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Beløp 

2020 4400   50522 100.000 

2020 4400   50444 -100.000 

2020 4402   50522 -100.000 

2020 9000 8800 19401  100.000 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Det er behov for å gjøre følgende endringer i årsbudsjett 2020: 

• Rebudsjettering av overførte investeringer fra tidligere år 

• Oppdatert låneopptak i 2020 for tidligere års ubrukte investeringsrammer 

• Opprette eget prosjekt «Ny vannforsyning Lyngseidet» 

• Budsjettramme prosjekt 16010 Velferdsteknologi 

• Budsjettramme prosjekt 19007 Nytt sak- og arkivsystem 

• Budsjettramme prosjekt 16002 Parkering og offentlig toalett 

• Mindre endringer mellom driftsrammer i årsbudsjett 2020 

 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

K-sak 86/19 – Budsjettendringer drift og investering 

K-sak 87/19 – Budsjett og økonomiplan 2020-2023 

K-sak 9/20 – Vannforsyning Lyngseidet-Furuflaten og revisjon av handlingsplan vann og avløp 

 

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Prosjekt

15711 VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING 1.900.000-   

47201 NY VANNFORSYNING LYNGSEIDET 1.900.000   

Prosjekt

15010 LYNGENLØFTET INVESTERING

34901 BUDSJETTRAMME 4.000.000-   

34901 BUDSJETTRAMME 1.725.000-   

16002 PARKERING OG OFFENTLIGE TOALETT 1.205.000   

37301 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER 1.205.000-   

16010 VELFERDSTEKNOLOGI

34901 BUDSJETTRAMME 6.212.000   

37001 TILSKUDD HUSBANKEN 2.212.000-   

34291 MVA SOM GIR RETT TIL MVA-KOMPENSASJON 1.181.000   

37291 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT 1.181.000-   

19007 NYTT SAK OG ARKIVSYSTEM

34901 BUDSJETTRAMME 1.725.000   



Budsjettendringene fører ikke til økt belastning i driftsutgiftene fordi låneopptak knyttet til 

rebudsjettering av investeringer fra tidligere år og vedtatte investeringer for 2020 er innarbeidet i 

vedtatt årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023. 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

Ingen. 

 

Miljøkonsekvenser 

Ingen. 

 

Folkehelse/friluftsliv 

Ikke vurdert. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Rebudsjettering av overførte investeringer fra tidligere år 

Stipulerte ubrukte investeringsbevilgninger for 2019 ble i k-sak 86/19 vedtatt redusert i 

årsbudsjett 2019 med sikte på rebudsjettering i 2020. Endelige ubrukte rammer er ikke kjent før 

årsregnskapet er avsluttet. 

 

Etter at årsregnskapet for 2019 er avsluttet er det foretatt en gjennomgang av hvilke ubrukte 

investeringsrammer som bør rebudsjetteres i 2020. I rådmannens innstilling fremgår det hvilke 

prosjekter dette gjelder med tilhørende finansiering. 

 

15010 Lyngenløftet investering er redusert med kr 133.000 som gjelder merforbruk 15023 

Parkveien i 2019. Ubrukt bevilgning på kr 106.000 fra 15028 Utstyr arrangement tilbakeføres. 

 

15711 Vannledningsnett – oppgradering er redusert med kr 642.000 og gjelder merforbruk i 

2019 fra prosjekt 47181 Forprosjekt vannforsyning Lyngseidet-Furuflaten. 

 

19010 IT-plattform Eidebakken og Lyngenhallen og 19011 Trådløs sentrumsløsning har 

fått tilsagn på 15.000 Euro fra «The Innovation and Networks Executive Agency (INEA)» etter 

søknad. I flg. prosjektledelsen skal dette komme i tillegg til kr 530.000 som er bevilget av 

kommunale midler til disse to prosjektene. Foreløpig tilrås det å avvente budsjettendring på 

dette inntil ytterligere avklaringer foreligger angående kostnader. 

 

Låneopptak i 2020 for tidligere års ubrukte investeringsrammer 

Kapitalutgifter til låneopptak vedrørende rebudsjettering av tidligere års ubrukte 

investeringsrammer er innarbeidet i økonomiplan 2020-2023. Låneopptak i 2020 må vedtas av 

kommunestyret i forhold til oppdaterte tall i denne saken. Dette kommer i tillegg til 

kommunestyrets allerede vedtatte låneopptak for 2020 til nye investeringer utenom dette på i alt 

kr 89,1 mill. 

 

Tabellen nedenfor viser lånebehovet for rebudsjetteringen: 

 

 
 

Rådmannen foreslår at låneopptakene avrundes slik: 

Ubrukte låne- Rebudsjettering Lånebehov

midler 31.12.2019 2020 2020

Vann- og avløpssektoren - prosjekt 15710 og 15711 6.805.412,77             9.630.000,00      2.824.587,23    

Lenangsøyra havn, ny adkomst - prosjekt 18008 1.150.000,00             1.150.000,00      -                      

Øvrige kommunale formål 6.323.816,12             28.872.000,00    22.548.183,88 

Sum lånemidler kommunale formål 14.279.228,89          39.652.000,00    25.372.771,11 



• Vann- og avløpssektoren – oppgradering kr 2,825 mill. 

• Øvrige kommunale formål kr 22,550 mill. 

 

Opprette eget prosjekt «Ny vannforsyning Lyngseidet» 

Kommunestyret vedtok i sak 9/20 Vannforsyning Lyngseidet – Furuflaten og revisjon av 

handlingsplan vann og avløp. 

Etter at forprosjektet nå er ferdig, vil detaljprosjektering og igangsetting av anleggsarbeidet med 

ny vannforsyning til Lyngseidet starte. Rådmannen foreslår at det opprettes nytt 

investeringsprosjekt «47201 Ny vannforsyning Lyngseidet». 

 

Prosjektet er vedtatt med en kostnadsramme på 44,2 mill. og er foreløpig stipulert fordelt slik for 

årene 2020-2022: 

 
Det vises til k-sak 9/20 angående detaljene i kostnadsrammen. 

 

Investeringer i 2020 foreslås dekket fra prosjekt 15711 Vannledningsnett – oppgradering.  

 

Budsjettramme prosjekt 16010 Velferdsteknologi og prosjekt 19007 Nytt sak- og arkivsystem 

 

Ved behandling av årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 ble det fattet følgende vedtak: 
«Investeringsbudsjettet: 

Forslag fra rådmannen: 

Velferdsteknologi 16010 4 mill i 2020. Nytt sak og arkivsystem 19007, økes med 1,725. 

Økningen på 5,725 dekkes innenfor vedtatt investeringsramme ved omdisponering av prosjekt 15010 (Lyngenløftet 

investeringer). 

Votering over endringer i investeringsbudsjettet: 

VEDTAK: 

Kommunestyret tiltrer rådmannens forslag om omdisponering av investeringsmidler fra Lyngenløftet for 2020. 

Enst.» 

 

Vedtaket ble ikke tatt med i det endelige investeringsbudsjettet for 2020 og tilrås derfor tatt inn 

som en budsjettendring for 2020 i denne saken. 

 

Husbanken innvilget 12.12.2019 investeringstilskudd inntil kr 2.212.000 til «Lyngstunet helse- 

og omsorgssenter, Solhov bo- og aktivitetssenter – Lyngen kommune.» Rådmannen tilrår at 

tilskuddet øker investeringsrammen tilsvarende. Investeringsramma for 2019 ble overskredet 

med kr 348.000 og det foreslås derfor at investeringsramma for 2020 reduseres tilsvarende. 

Investeringsramma for 2020 vedrørende 16010 Velferdsteknologi blir da kr 5.864.000 eks. mva. 

 

Prosjekt 19007 Nytt sak og arkivsystem rebudsjetteres i 2020 med kr 916.000 i ubrukt 

bevilgning fra 2019. Investeringsramma for 2020 blir derfor kr 2.641.000 eks. mva. 

 

Budsjettramme prosjekt 16002 Parkering og offentlig toalett 

Troms fylkeskommune innvilget i brev 13.12.2019 inntil kr 1.205.000 til tilrettelegging for 

parkering. På plassene skal det også «etableres toalett/avfallshåndtering, samt at brukerne skal 

kunne hente informasjon til nytte og berikelse av oppholdet.» 

 

Budsjett Budsjett Budsjett

NY VANNFORSYNING LYNGSEIDET 2020 2021 2022 SUM

Detaljprosjektering 1.900.000 1.900.000    

Ledning 10.400.000  26.900.000 37.300.000 

Pumpestasjon/Høydebasseng/Reservevannkilde 5.000.000   5.000.000    

SUM INVESTERINGER 1.900.000 15.400.000 26.900.000 44.200.000



Det tilrås at investeringsramma for 2020 økes tilsvarende. Sammen med ubrukt bevilging fra 

2019 kr 1.028.000, blir årets budsjett på kr 2.233.000 eks. mva. 

 

 

Mindre endringer mellom driftsrammer i årsbudsjett 2020 

Prosjekt 50444 Nord-Troms Skadefellingslag er i årsbudsjettet oppført med kr 100.000 på 

ramme 5 Teknisk drift (ansvar 4400) og kr 15.000 på ramme 2 Stab/Støtte (ansvar 4402). Hele 

prosjektet foreslås overført til ansvar 4402 da tjenesten administreres av skogbrukssjefen. Som 

nevnt foran, kan Lyngens andel reduseres med kr 100.000. 

I årsbudsjettet ligger nettoramma på kr 15.000 vedrørende Lyngens andel allerede, så det er ikke 

behov for å ta denne reguleringa til kommunestyret. Budsjettjustering av brutto utgifter og 

inntekter fra de øvrige kommunene gjøres administrativt i hht. kommunestyrets vedtatte 

fullmakter. 

 

Prosjekt 50522 Energi- og klimaplan Nord-Troms overføres fra ansvar 4402 (Utvikling) til 

ansvar 4400 (Teknisk drift) pga. endring i ansvarsutførelsen. 

 

Budsjettendringen fremgår av innstillingen og medfører som nevnt at bruk av disposisjonsfond 

kan reduseres med kr 100.000 i 2020.  

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/125 -56 

Arkiv: 151 

Saksbehandler:  Hilde Grønaas 

 Dato:                 16.03.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
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Ekstrabevilgning - koronaberedskap 

Henvisning til lovverk: 

Kommuneloven § 11-8. Hastesaker 

Smittevernloven (LOV-1994-08-05-55) 

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 25.03.2020  

Behandling: 

Lyngen Formannskap benytter Kommunelovens §11.8 – Hastesak – og konstituerer seg til 

kommunestyre for å behandle denne saken. 

 

VEDTAK: 

Lyngen Formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

1. Formannskapet gir rådmannen budsjettfullmakt på inntil 2 mill. kroner for å dekke 

merkostnader i forbindelse med koronaberedskap i Lyngen kommune. 

2. Merkostnadene dekkes ved bruk av disposisjonsfond der hvor vi ikke mottar refusjoner 

fra staten/fylkesmannen. 

3. Vedtaket gjøres iht. kommunelovens § 11-8 om hastesaker. 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Rammer Prosjekt Sum 

2020 2-6 50190 2 000 000 

2020 8 50190 -2 000 000 

 

Bruk av disposisjonsfondet og fordeling på rammene korrigeres i en senere sak når rådmannen 

har oversikt over utgifter og refusjoner. 

 



 

Rådmannens innstilling 

1. Formannskapet gir rådmannen budsjettfullmakt på inntil 2 mill. kroner for å dekke 

merkostnader i forbindelse med koronaberedskap i Lyngen kommune. 

2. Merkostnadene dekkes ved bruk av disposisjonsfond der hvor vi ikke mottar refusjoner 

fra staten/fylkesmannen. 

3. Vedtaket gjøres iht. kommunelovens § 11-8 om hastesaker. 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Rammer Prosjekt Sum 

2020 2-6 50190 2 000 000 

2020 8 50190 -2 000 000 

 

Bruk av disposisjonsfondet og fordeling på rammene korrigeres i en senere sak når rådmannen 

har oversikt over utgifter og refusjoner. 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

I forbindelse med beredskapssituasjonen knyttet til koronaviruset i landet, vil det være behov for 

tiltak som vil føre til merkostnader det ikke er tatt høyde for i årets budsjett. 

 

Rådmannen vil ha behov for å dekke kostnader til bl.a. overtid og vikarkostnader der hvor egne 

ansatte må i karantene eller blir sykemeldt, forpleining av folk som må i karantene og innkjøp av 

ekstra smittevernutstyr. 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

Årsbudsjett og økonomiplan 2020-2023 – k-sak 87/19. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Merkostnader vil i hovedsak komme på ramme 3 Oppvekst og kultur og ramme 4 Helse og 

omsorg, men det forventes også merkostnader på øvrige driftsbudsjett.  

 

Fordeling på rammene er vanskelig å anslå p.t. Bruk av disposisjonsfondet og fordeling på 

rammene må derfor korrigeres i en senere sak når rådmannen har oversikt over utgifter og 

refusjoner fordi vedtatt bruk av disposisjonsfond skal regnskapsføres fullt ut iflg. revisjonen. 

 

Det er derfor opprettet eget prosjektnummer for å ha god oversikt over merkostnadene. 

 

Fylkesmannen har signalisert at staten vil dekke kommunenes merkostnader, men hva som vil 

dekkes og hvor mye er så langt ikke avklart. 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

Lyngen kommune forholder seg til de nasjonale føringene og forskriftene og ivaretar våre 

innbyggere etter beste evne. 

 

Kriseledelse og kommuneoverlege har satt stab og følger opp situasjonen i samarbeid med 

fylkesmannen i Troms og Finnmark. 

 

Miljøkonsekvenser 



 

Folkehelse/friluftsliv 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/466 -10 

Arkiv: 062 

Saksbehandler:  Liv-Merethe Sørensen 

 Dato:                 03.03.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

 Lyngen levekårsutvalg  
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 Lyngen kommunestyre  

 

Utgiftsfordeling lønn til NAV- leder 

Henvisning til lovverk: 

 

Samarbeidsavtale mellom NAV Troms og Lyngen kommune  

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 25.03.2020  

Behandling: 

Lyngen Formannskap har følgende tilleggspunkt til vedtak: 

Årets budsjettøkning dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 

Endring: 

Kr. 341 000 søkes innarbeidet i økonomiplan 2021-2023 

 

VEDTAK: 

Lyngen Formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak med tilleggspunkt. Enst. 

Vedtak: 

Rådmann innstiller på kostnadsfordeling av lønn til NAV-leder ved NAV Lyngen. 

Kostnadsfordeling foretas i henhold til partenes antall årsverk i kontoret.  

Lyngen kommune har 3 kommunale årsverk ved NAV Lyngen. 

 

Årets budsjettøkning dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 

Endring: 

Kr. 341 000 søkes innarbeidet i økonomiplan 2021-2023 

 

Budsjettdekning: 341.200 inkl. sosiale utgifter 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

341 200 3310 2421     

       

       



       

       

 

Kr 341 000 søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan  2020  - 2023   

Rådmannens innstilling 

Rådmann innstiller på kostnadsfordeling av lønn til NAV-leder ved NAV Lyngen. 

Kostnadsfordeling foretas i henhold til partenes antall årsverk i kontoret.  

Lyngen kommune har 3 kommunale årsverk ved NAV Lyngen. 

 

Budsjettdekning: 341.200 inkl. sosiale utgifter 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

341 200 3310 2421     

       

       

       

       

 

Kr 341 000 søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan  2020  - 2023   

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Det er nå avklart at det ikke vil bli inngått vertskommunesamarbeid med nabokommunene, og 

det er dermed lyst ut og ansatt ny NAV-leder ved NAV Lyngen.  

Konstituert NAV-leder har fungert midlertidig i stillingen i påvente av avklaring av fremtidig 

organisering av NAV-tjenester i Lyngen. Fast tilsetting av NAV-leder har vært drøftet i 

partnerskapsmøter i 2019, og i henhold til samarbeidsavtalen er vi enige om felles NAV-leder.  

 

Det har tidligere ikke vært enighet om deling av kostnader for felles statlig ansatt leder. NAV 

Troms har tatt lønnskostnadene fra 2008 til dags dato. I partnerskapsmøte i 2019 ble det enighet 

om kostnadsfordeling i henhold til partenes antall årsverk i kontoret. Ved NAV Lyngen er det 3 

kommunale årsverk, inklusiv gjeldsrådgiver 0,5 årsverk.  
Med avtale om felles leder kan ikke en av partene ensidig overstyre leder. 

 

  

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

Samarbeidsavtale mellom NAV Troms og Lyngen kommune. 

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Kostnadsfordeling i henhold til partenes antall årsverk i kontoret. 

 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Med avtale om felles leder kan ikke en av partene ensidig overstyre leder. 

 

 

 

 

 



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/196 -1 

Arkiv: 614 

Saksbehandler:  Kåre Fjellstad 

 Dato:                 18.03.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
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 Lyngen kommunestyre  

 

Salg av kommunal eiendom-Lenangen barnehage, Erikaksla 23 

Henvisning til lovverk: 

 

Lyngen kommunes arbeids- og delegeringsreglement  

Vedlegg 

1 Takstrapport, Erikaksla 23 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 25.03.2020  

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen Formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

Rådmannen gis fullmakt å engasjere megler til å selge Lenangen barnehage samt anta bud som 

står i rimelig forhold til verditakst.  

Rådmannens innstilling 

Rådmannen gis fullmakt å engasjere megler til å selge Lenangen barnehage samt anta bud som 

står i rimelig forhold til verditakst.  

Saksopplysninger 

Lenangen barnehage, Erikaksla 23, står ubenyttet. Det er foretatt en verditakst av autorisert 

takstmann, markedsverdien er satt til 2,45 mill. 

 

Vurdering  

Lenangen barnehage er flyttet i nytt lokale, befolkningsgrunnlaget tilsier ikke at det skal være 

behov for denne bygningen til kommunal virksomhet i fremtiden. Rådmannen tilrår derfor at 

bygningen legges ut for salg på det åpne marked. 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/31 -44 

Arkiv: 231 

Saksbehandler:  Kåre Fjellstad 

 Dato:                 18.03.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
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 Lyngen kommunestyre  

 

Rådmannens utredning-Differensiering av vann- og avløpsgebyrer 

Henvisning til lovverk: 
Lyngen kommunes forskrift om vann og avløpsgebyrer FOR-2002-04-29-488, hjemlet i LOV-1974-

05-31-17-§3, FOR-1995-01-10-70. Lov om kommunale vass og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 

12.  

 

Forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004 nr. 931.  

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10 februar 1967. 

 

Forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om gjennomføring av EØS-regler om unntak fra 

notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte. 

 

Vedlegg 

1 Vurdering_Rekve&Pleym 

2 Vurdering_Komrev Nord 

3 Vurdering_EnviDan 

4 Klage_Lyngenreker 

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 25.03.2020  

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen Formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

Eksisterende gebyrer for vann og avløp beholdes uforandret.  

 

Lyngen Reker oppfordres å søke kommunalt tilskudd på kr 300 000 fordelt over 3 år, kr 100 000 

kan gis over kommunalt næringsfond i 2020. For årene 2021 og 2022 innarbeides 100 000 i 

økonomiplan som årlig tilskudd til Lyngen Reker.  

 



Rådmannens innstilling 

Eksisterende gebyrer for vann og avløp beholdes uforandret.  

 

Lyngen Reker oppfordres å søke kommunalt tilskudd på kr 300 000 fordelt over 3 år, kr 100 000 

kan gis over kommunalt næringsfond i 2020. For årene 2021 og 2022 innarbeides 100 000 i 

økonomiplan som årlig tilskudd til Lyngen Reker.  

 Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Lyngen kommune krever inn gebyr for vann på grunnlag av en todelt ordning, 

fast(abonnementsgebyr) og variabelt(forbruksgebyr). Gebyrsatsene er satt slik at kommunens 

inntekt blir fordelt tilnærmet likt mellom disse.  

 

I forbindelse med budsjettbehandlingen den 19.12.2019 vedtok kommunestyret, i utvalgssak 

87/19, å be rådmannen utrede endring i forbruksgebyr for vann etter målt forbruk. Politisk 

ledelse ønsket at forbruksgebyret differensieres med lavere sats der forbruket overstiger 

20000m3 pr år.  

 

Rådmannen har innhentet vurderinger fra Advokatfirmaet Rekve, Pleym &co, Komrev Nord, og 

Envidan AS angående muligheten å differensiere forbruksavgiften etter forbruk. Konklusjonen 

av samtlige vurderinger synes å være klar at slik differensiering ikke er i tråd med gjeldende 

regelverk.  

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

Eksisterende gebyr-praksis er i henhold til kommunestyrets vedtak om 100% 

selvkostfinansiering.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Differensiering av vannavgift til enkelte forbrukere vil gi høyere avgift til andre. Eventuell 

endring av selvkost-prinsippet kan vedtas, men dette må gjelde likt til alle forbruker. Kommune 

må da dekke deler av vann- og avløpskostnadene over ordinær drift og ikke som nå med 

brukerbetaling fullt ut.  

 

Etter EU-kommisjonens vedtak har kommunen anledning å innvilge offentlig støtte opp til 

200 000 euro fordelt over tre regnskapsår. Slik støtte anses som bagatellmessig og kan gis uten 

at forbudet mot offentlig støtte kommer til anvendelse jfr. forskrift av 14. november 2008 nr. 

1213.   

Vurdering  

På bakgrunn av ovennevnte vurderinger finner ikke rådmannen grunnlag får å rabattere 

storforbrukere av vann. Det anbefales derfor å beholde eksisterende avgiftsordning uforandret. 

 

Aktører som opplever ulempe eller uforholdsmessig belastning som følge av slike avgifter 

oppfordres til å søke støtte via kommunens næringsfond. Om slik støtte innvilges har ikke dette 

innvirkning på selvkostområdet.  

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/109 -12 

Arkiv: M30 

Saksbehandler:  Berit Jegervatn 

 Dato:                 03.03.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
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 Lyngen kommunestyre  

 

Forskrift mindre avløpsanlegg, Lyngen kommune 

Henvisning til lovverk: 

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), FOR-2004-06-01-931 

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven), LOV-1981-03-13-6 

 

 

Vedlegg 

1 Forskrift mindre avløpsanlegg, Lyngen kommune 

2 Særutskrift sak 121/18 

3 Høringsuttalelse fra Statens vegvesen 

4 Høringsuttalelse fra Råd for folkehelse, Lyngen kommune 

5 Tegning GH001_Oversikt_Forskrift mindre avløpsanlegg 

6 Tegning GH001 Forskrift mindre avløpsanlegg, Lyngen 

kommune 

7 Tegning GH002 Forskrift mindre avløpsanlegg, Lyngen 

kommune 

8 Tegning GH003 Forskrift mindre avløpsanlegg, Lyngen 

kommune 

9 Tegning GH004 Forskrift mindre avløpsanlegg, Lyngen 

kommune 

10 Tegning GH005 Forskrift mindre avløpsanlegg, Lyngen 

kommune 

11 Tegning GH006 Forskrift mindre avløpsanlegg, Lyngen 

kommune 

12 Tegning GH007 Forskrift mindre avløpsanlegg, Lyngen 

kommune 

13 Tegning GH008 Forskrift mindre avløpsanlegg, Lyngen 

kommune 

14 Tegning GH009 Forskrift mindre avløpsanlegg, Lyngen 

kommune 

15 Tegning GH010 Forskrift mindre avløpsanlegg, Lyngen 

kommune 



16 Tegning GH011 Forskrift mindre avløpsanlegg, Lyngen 

kommune 

17 Tegning GH013 Forskrift mindre avløpsanlegg, Lyngen 

kommune 

18 Tegning GH014 Forskrift mindre avløpsanlegg, Lyngen 

kommune 

19 Tegning GH012 Forskrift mindre avløpsanlegg, Lyngen 

kommune 

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 25.03.2020  

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen Formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

Lokal forskrift for utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende. (Forskrift 

mindre avløpsanlegg) vedtas. 

Rådmannens innstilling 

Lokal forskrift for utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende. (Forskrift 

mindre avløpsanlegg) vedtas. 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Lyngen kommunestyre godkjente forslag til lokal forskrift for mindre avløpsanlegg,  Lyngen 

kommune den 19.12.2018. Utvalgssak 121/18. Forskriften ble sendt på høring med svarfrist 25 

nov. 2019. Følgende høringsinstanser har uttalt seg: 

 

- Statens Vegvesen, se vedlegg. 

- Råd for folkehelse, møte 09.12.2019, se vedlegg 

 

Høringsinstansene er positive til forskriften og det anbefales at forskriften vedtas. 

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Se sak 121/18 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/182 -2 

Arkiv: 83/8 

Saksbehandler:  Terje Størseth 

 Dato:                 17.03.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
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83/8 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - Eiendomsselskapet 

Pluto AS 

Henvisning til lovverk: 

 

Konsesjonsloven:  

§ 1.(lovens formål)  

Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et 

effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest 

gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese:  

1. framtidige generasjoners behov.  

2. landbruksnæringen.  

3. behovet for utbyggingsgrunn.  

4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser.  

5. hensynet til bosettingen.  

 

§ 9. (særlige forhold for landbrukseiendommer)  

Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til 

landbruksformål skal det legges særlig vekt på:  

1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling,  

2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området,  

3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,  

4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen,  

5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.  

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 25.03.2020  

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen Formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

I medhold av konsesjonsloven innvilges Eiendomsselskapet Pluto AS konsesjon for erverv av 

eiendommen 83/8 i Lyngen kommune.  



 

Begrunnelse:  

Alt areal på eiendommen unntatt ca. 19 da. er i kommuneplanens arealdel avsatt til andre formål 

enn LNFR. Om hele eiendommen hadde vært avsatt til andre formål ville kjøper fått registrert 

konsesjonsforholdet med egenerklæring.   

Rådmannens innstilling 

I medhold av konsesjonsloven innvilges Eiendomsselskapet Pluto AS konsesjon for erverv av 

eiendommen 83/8 i Lyngen kommune.  

 

Begrunnelse:  

Alt areal på eiendommen unntatt ca. 19 da. er i kommuneplanens arealdel avsatt til andre formål 

enn LNFR. Om hele eiendommen hadde vært avsatt til andre formål ville kjøper fått registrert 

konsesjonsforholdet med egenerklæring.   

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom er mottatt 27.02.2020. Søknaden gjelder 

eiendommen 83/8 som ligger på Øvre Jensvoll i Lyngen kommune.  

 

Kjøper: Eiendomsselskapet Pluto AS. 9060 Lyngseidet   1/1 

 

Selger:  Ingeborg Nikoline Solheim, Kjosveien 20, 9060 Lyngseidet 1/1 

  

Kjøpesum: kr 500.000,- 

 

Formål med ervervet: Eiendomsutvikling. 

 

 
 

Areal:  

 
 

 

Bygninger:  



Eiendommen har ei festetomt med påstående bolighus. Videre står det et naust og en garasje på 

eiendommen. 

 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

Alt areal på eiendommen unntatt ca. 19 da. er i kommuneplanens arealdel avsatt til andre formål 

enn LNFR. Om hele eiendommen hadde vært avsatt til andre formål ville kjøper fått registrert 

konsesjonsforholdet med egenerklæring. 

 

https://kommunekart.com/?urlid=1af2f31d-0088-4627-b136-d65db008372f 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Konsesjonsloven av 2003 har som formål å regulere og kontrollere omsetning av fast eiendom 

for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer. En ønsker også å oppnå eier og 

bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet bl.a. for å tilgodese landbruksnæringen, 

framtidige generasjoner behov, hensyn til bosetting og utbyggingsgrunn. Det skal også tas 

hensyn til allmenne naturvern- og friluftsinteresser. Ved vurdering om konsesjon skal gis, skal 

det bl.a. legges vekt på om ervervet innebærer driftsmessige gode løsninger, om ervervet 

ivaretar hensynet til bosetting og om det gir en forsvarlig prisutvikling. Det skal også vurderes 

om konsesjonssøkeren anses skikket til å drive eiendommen.  

 

Av eiendommens totale areal 122 da. er det bare ca. 19 da. som er avsatt til LNFR-formål. 

Konsesjonslovens § 4 omhandler unntak fra loven på grunnlag av eiendommens karakter. Punkt 

3 viser til unntak for eiendom som er regulert eller i kommuneplanens arealdel avsatt til 

bebyggelse og anlegg. Om hele eiendommen hadde vært regulert kunne kjøper fått registrert 

konsesjonsforholdet med egenerklæring. 

 

Ut fra dette vurderes det at føringene i lovens § 9 omhandler så liten del av eiendommen at 

avtalen mellom kjøper og selger bør veie tyngst. 

 

 

 

  

https://kommunekart.com/?urlid=1af2f31d-0088-4627-b136-d65db008372f


 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/180 -3 

Arkiv: 114/5 

Saksbehandler:  Terje Størseth 

 Dato:                 17.03.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

25/20 Lyngen formannskap 25.03.2020 

 

114/5 - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - Lyngen Aurora AS 

Henvisning til lovverk: 

 

Konsesjonsloven:  

§ 1.(lovens formål)  

Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et 

effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest 

gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese:  

6. framtidige generasjoners behov.  

7. landbruksnæringen.  

8. behovet for utbyggingsgrunn.  

9. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser.  

10. hensynet til bosettingen.  

 

§ 9. (særlige forhold for landbrukseiendommer)  

Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til 

landbruksformål skal det legges særlig vekt på:  

6. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling,  

7. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området,  

8. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,  

9. om erververen anses skikket til å drive eiendommen,  

10. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.  

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 25.03.2020  

Behandling: 

Flere av formannskapets medlemmer stiller spørsmål med kjøpers motiv for å erverve 

landbrukseiendommen 114/5. Mesteparten av arealet på eiendommen er i kommuneplanens 

arealdel avsatt til landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsformål. Området på eiendommen som 

er avsatt til spredt fritidsbebyggelse er utbygd eller utparsellert. Et samlet formannskap 

understreker derfor at vedtak om konsesjon ikke er noen blankofullmakt til framtidig utvikling 

av eiendommen. Eventuelle framtidige planer må avklares i forhold til kommunalt planverk. 

 



Forslag fra Lyngen formannskap: 

Rådmannens innstilling med følgende tillegg: 

Forutsetning: 

Konsesjonen er gitt under forutsetning av at erverver ikke foretar tiltak i strid med 

kommuneplanens arealdel. Lyngen kommune understreker at eventuelle fremtidige tiltak skal 

avklares i forhold til kommunalt planverk. 

 

VEDTAK: 

Lyngen Formannskap tiltrer rådmannens innstilling med eget tillegg til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

I medhold av konsesjonsloven innvilges Lyngen Aurora AS konsesjon for erverv av 

eiendommen 114/5 i Lyngen kommune. 

  

Forutsetning: 

Konsesjonen er gitt under forutsetning av at erverver ikke foretar tiltak i strid med 

kommuneplanens arealdel. Lyngen kommune understreker at eventuelle fremtidige tiltak skal 

avklares i forhold til kommunalt planverk. 

Rådmannens innstilling 

I medhold av konsesjonsloven innvilges Lyngen Aurora AS konsesjon for erverv av 

eiendommen 114/5 i Lyngen kommune.  

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom er mottatt 02.03.2020. Søknaden gjelder 

eiendommen 114/5 som ligger i Ravika på Lenangsøyra i Lyngen kommune.  

 

Kjøper: Lyngen Aurora AS, Postboks 182, 9252 Tromsø  1/1 

 

Selger:  Harry Andreas Mortensens dødsbo v/ adv. Roar Bårdlund 1/1 

  

Kjøpesum: kr 3.000.000,- (Takstverdi kr 2.950.000,-) 

 

Formål med ervervet:  

Eiendommen kjøpes sammen med 3 utgåtte hyttetomter (114/24, 34 og 35). 114/24 er bebygd, 

de andre to planlegges bebygd. Hovedeiendommen 114/5 skal muligens utvikles til bolig eller 

fritidsformål. Inntil videre skal eiendommen drives som tidligere.  

 



 
 

Areal:  

 
 

Bygninger:  

 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

Eiendommen ligger innenfor det som i kommuneplanens arealdel er satt til LNFR-område. Nord 

på eiendommen er det avsatt et område på ca. 34 da til spredt fritidsbebyggelse. Foruten de 3 

hyttetomtene som omfattes av kjøpekontrakten, er det utparsellert og solgt 6 hyttetomter. 

 



Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Konsesjonsloven av 2003 har som formål å regulere og kontrollere omsetning av fast eiendom 

for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer. En ønsker også å oppnå eier og 

bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet bl.a. for å tilgodese landbruksnæringen, 

framtidige generasjoner behov, hensyn til bosetting og utbyggingsgrunn. Det skal også tas 

hensyn til allmenne naturvern- og friluftsinteresser. Ved vurdering om konsesjon skal gis, skal 

det bl.a. legges vekt på om ervervet innebærer driftsmessige gode løsninger, om ervervet 

ivaretar hensynet til bosetting og om det gir en forsvarlig prisutvikling. Det skal også vurderes 

om konsesjonssøkeren anses skikket til å drive eiendommen.  

 

Landbrukseiendommen 114/5 har 17 da overflatedyrka og 5 fulldyrka jord. Østlig del av 

eiendommen har en randsone med myrlendt areal som er definert som lett dyrkbar jord. Det er 

ikke drift på eiendommen i dag, og hoved teigen av eiendommen havner utenfor hensynsområde 

landbruk. 

 

Som selvstendig landbrukseiendom vil det ikke være grunnlag for drift. Eiendommen vil nok 

heller ikke være særlig attraktiv som tilleggsjord for eksiterende bruk i drift i området. I alle fall 

ikke for takstverdi. 

 

Formålet med kjøp av hovedeiendommen er mulig framtidig utvikling i forhold til fritids- 

eller boligbebyggelse. Kjøper skal være gjort kjent med at dette krever avklaring i forhold 

til kommunalt planverk. Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 25.03.2020  

 

 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/712 -6 

Arkiv: 111/6 

Saksbehandler:  Edmund Skog 

 Dato:                 05.03.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

26/20 Lyngen formannskap 25.03.2020 

 

Svar på søknad om tillatelse til tiltak, fradeling av hel parsell fra gnr. 111 

bnr. 6 - Tommy Hilbertsen. 

Henvisning til lovverk: 

Jordloven §1 og §12 

Plan- og bygningsloven §20-1 

 

 

Vedlegg   

1 Kartutdrag   

2 111/6 kart over parseller   

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 25.03.2020  

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen Formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

Det gis tillatelse Jfr. Jordlovens §12 og Plan- og bygningsloven §20-1 til fradeling av hel parsell 

fra 111/6. 

Rådmannens innstilling 

Det gis tillatelse Jfr. Jordlovens §12 og Plan- og bygningsloven §20-1 til fradeling av hel parsell 

fra 111/6. 

Saksopplysninger 

 

Sigva Bygg AS søker på vegne av Tommy Hilbertsen fradeling av en hel parsell fra 

eiendommen gnr.111 bnr. 6. Parsellen ligger nord for tidligere steinbrudd langs veg mot Arneng. 

Det er fradelt 13 tomter fra parsellen.  

Sigva Bygg AS skriver blant annet i epost 24.01.2020:  



«Formålet med denne fradelingen er at den nye eiendommen skal selges til en av 

hjemmelshaverne på en av de hyttetomtene som tidligere er utgått. Vedkommende har ingen 

planer om ytterligere utvikling av eiendommen, men ønsker å ha kontroll over omgivelsene 

rundt sin egen eiendom.»  

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

 Det søkes ikke om formålsendring, men deling til samme formål. En formålsendring ville ha 

utløst krav om dispensasjonsbehandling. Eiendommen er i dag på 166 da og er ubebygd. Ved 

salg må kjøper søke om konsesjon. 

Jordbrukssjefen vurdering: 

Landbruksfaglig vurdering (jordlovens § 12) 

Det søkes om fradeling av den nordligste teigen av landbrukseiendommen 111/6. 

Landbrukseiendommen består av 3 matrikkelenheter der hovednummeret 111/6 igjen består av 3 

eiger. Tilleggseiendommene 111/91 og 111/94 ligger i tilknytning landbrukseiendommens 

driftssenter på Eidstranda. 

 

Landbrukseiendommen har følgende arealsammensetning: 

 

 
 

Teigen som ønskes fradelt ligger langs Arnengveien. Teigens størrelse er på 166 da og hele 

teigen er klassifisert som annet markslag. Fra denne teigen er det utgått til sammen 13 

hyttetomter. 

 

Deling av eiendom som kan benyttes til jordbruk eller skogbruk skal vurderes opp mot føringer i 

jordloven. Delingen slik den er omsøkt innebærer ingen omdisponering av areal og vurderes 

derfor opp mot føringer gitt i jordlovens §1 og §12. 

 

Ut fra tilstanden på det omsøkte arealet er det ingen hensyn som tilsier at det skal nektes deling 

etter jordloven. 

 

 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/8 -35 

Arkiv: K01 

Saksbehandler:  Elisabeth Torstad 

 Dato:                 04.03.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

27/20 Lyngen formannskap 25.03.2020 

 

Søknad om dispensasjon til bruk av snøscooter i forbindelse med renovering 

av Skihytta og vedkjøring - Lyngseidet hytteforening. 

Henvisning til lovverk: 

 

- Lov om motorferdsel i utmark og islagte vassdrag. 

- Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark §6. 

- Naturmangfoldloven §§8-12. 

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 25.03.2020  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen Formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 

I medhold av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 og 

Naturmangfoldloven §§ 8-12 gir Lyngen kommune, Lyngseidet hytteforening, tillatelse til bruk 

av snøscooter i forbindelse med renovering av Skihytta samt vedkjøring. 

 

Tillatelsen for transport av materiell gjelder for ti turer i tidsrommet 02.03.2020 til 04.05.2020. 

Dato skal føres med penn den aktuelle dagen kjøringa starter. Dersom det ikke er ført dato i 

tabellen er ikke dispensasjonen gyldig. 

Det dispenseres også for fem dager med vedkjøring i vintersesongen 2020,2021,2022 og 2023. 

Kjøring skal skje på snødekt mark med siste data 4 mai hver sesong. 

 

 

 

 

 

 

 



Kjørebok for materialtransport. 

TUR 2020 

 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  

 

6.  

 

7.  

 

8.  

 

9.  

 

10.  

 

 

 

 

Kjørebok for vedkjøring. Det settes ingen begrensning for antall turer pr. dag med forutsetning 

om at det ikke kjøres mer enn nødvendig. 

DAG 2020 2021 2022 2023 

 

1.     

 

2.     

 

3.     

 

4.     

 

5.     

 

 

  



Kjøretrase. Traseen kan avvike litt etter snøforhold og bratthet i terrenget. 

 
 

For alle tillatelser gjelder følgende: 
-Tillatelsen gjelder 10 turer til transport av utstyr/materiale i 2020, og 5 dager med 

vedkjøring, vintersesongen 2020,2021,2022 og 2023. 

-Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark og angitt formål med siste dato 4. mai hvert år. 

-Det skal føres kjørebok ved at dato inntegnes med penn i tabellen før kjøring starter og 

vedtaket må bringes med under kjøring, ellers er ikke tillatelsen gyldig. 

-Dispensasjonen gjelder for de som kjører på oppdrag for Lyngseidet hytteforening. 

-Fører skal ha med og framvise på forlangende: 

original dispensasjon med kartfestet rute, dette brev med oversikt over kjøring, 

grunneiers tillatelse, førerkort og vognkort. 

-Søker plikter å følge lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82  

Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. 

Rådmannens innstilling 

I medhold av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 og 

Naturmangfoldloven §§ 8-12 gir Lyngen kommune, Lyngseidet hytteforening, tillatelse til bruk 

av snøscooter i forbindelse med renovering av Skihytta samt vedkjøring. 

 

Tillatelsen for transport av materiell gjelder for ti turer i tidsrommet 02.03.2020 til 04.05.2020. 

Dato skal føres med penn den aktuelle dagen kjøringa starter. Dersom det ikke er ført dato i 

tabellen er ikke dispensasjonen gyldig. 

Det dispenseres også for fem dager med vedkjøring i vintersesongen 2020,2021,2022 og 2023. 

Kjøring skal skje på snødekt mark med siste data 4 mai hver sesong. 

 



 

Kjørebok for materialtransport. 

TUR 2020 

 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  

 

6.  

 

7.  

 

8.  

 

9.  

 

10.  

 

 

Kjørebok for vedkjøring. Det settes ingen begrensning for antall turer pr. dag med forutsetning 

om at det ikke kjøres mer enn nødvendig. 

DAG 2020 2021 2022 2023 

 

1.     

 

2.     

 

3.     

 

4.     

 

5.     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kjøretrase. Traseen kan avvike litt etter snøforhold og bratthet i terrenget. 

 
 

For alle tillatelser gjelder følgende: 
-Tillatelsen gjelder 10 turer til transport av utstyr/materiale i 2020, og 5 dager med 

vedkjøring, vintersesongen 2020,2021,2022 og 2023. 

-Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark og angitt formål med siste dato 4. mai hvert år. 

-Det skal føres kjørebok ved at dato inntegnes med penn i tabellen før kjøring starter og 

vedtaket må bringes med under kjøring, ellers er ikke tillatelsen gyldig. 

-Dispensasjonen gjelder for de som kjører på oppdrag for Lyngseidet hytteforening. 

-Fører skal ha med og framvise på forlangende: 

original dispensasjon med kartfestet rute, dette brev med oversikt over kjøring, 

grunneiers tillatelse, førerkort og vognkort. 

-Søker plikter å følge lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82  

Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Lyngseidet hytteforening har søkt om tillatelse til å benytte snøscooter i forbindelse med 

renovering av Skihytta samt vedkjøring til hytta. 

 

Søknaden ble behandlet delegert 25.02.2020 (nr.92/20) etter Forskrift om motorferdsel i utmark § 5e og 

§5c. Fikk tilbakemelding fra Fylkesmannen om at det er brukt feil lovhjemmel og søknaden må 

behandles på nytt i Formannskap etter forskriftens §6. Foreningshytter defineres ikke som privat hytte og 

det kan ikke fattes vedtak delegert.  

 



Søknaden vurderes etter Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy § 6. Tillatelse ved særlige 

behov. Den sier: «I unntakstilfelle kan kommunestyret – eller et annet folkevalgt organ som 

kommunestyret bestemmer – etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom 

søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på en 

annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og 

ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til ett minimum». 

 

Prinsippene i Naturmangfoldsloven §§ 8-12 legges til grunn ved utøving av offentlig myndighet 

som kan påvirke naturmangfoldet. I § 8 framgår det at offentlige beslutninger som berører 

naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, 

naturtypens utbredelse og økologisk tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til 

kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade 

naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen 

økosystemet blir utsatt for, jamfør § 10. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om 

hvilke virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn, 

jamfør § 9, slik at vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på 

et for dårlig kunnskapsgrunnlag. Kostnadene med miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver 

(§11) og det skal tas utgangspunkt i miljøforsvarlige teknikker eller driftsmetoder som gir et 

best samfunnsmessig resultat på kort og lang sikt (§12). 

 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

Kommunene har gitt tillatelse i andre saker med tilsvarende transportbehov. 

 

Miljøkonsekvenser 

Noe støy i ett begrenset tidsrom. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Skihytta er en åpen hytte som er mye brukt av lokalbefolkninga og tilreisende året rundt. Hytta 

brukes til dagsturer og overnattingsturer. Lyngseidet hytteforening skal begynne med 

restaureringsarbeid og har behov for bruk av snøscooter til transport av materielle og utstyr. I tillegg 

er det behov for transport av ved til hytta. 

Ferdselen er ikke knyttet til turkjøring eller næring og det er vanskelig å dekke transportbehovet 

på en mer økonomisk og miljømessig måte.  

Miljøkonsekvensene kan være knyttet til støyforurensning og eventuelle forstyrrelser av sårbare 

arter. Det forekommer ikke registreringer av arter i artsdatabanken som kan påvirkes negativt 

ved bruk av motorisert kjøretøy til frakt av utstyr og ved til hytta.  

Støyen vil være av midlertidig karakter og den samla belastningen med motorstøy i området er 

liten. 

I forhold til sakens omfang er kunnskapsgrunnlaget godt ivaretatt og det er lite sannsynlig at 

ytterlig kartlegging vil påvise andre forhold, jamfør Naturmangfoldloven §§ 8-12. 

 


