
 

Lyngen kommune 
 
 
 

Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Lyngen formannskap 
Møtested: Kantina, Rådhuset 
Dato: 17.09.2020 
Tidspunkt: 09:00 

 
 
 
Medlemmene innkalles med dette til møtet.  
 
Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om 
dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt 
innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på 
vår hjemmeside www.lyngen.kommune.no under politikk/sakspapirer. 
 
De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til 
alminnelig ettersyn på Servicekontoret, kommunehuset. 
 
De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker 
som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne 
innkallingen) ved henvendelse til Servicekontoret. 
 
 
 

Lyngen kommune, den 10.09.20 

 
 
 
Dan-Håvard Johnsen  
Ordfører  
 Inger-Helene B. Isaksen 
 utvalgssekretær 

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


 

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

Kontrollutvalget  
Råd for folkehelse v/Hanne D Jacobsen (Ikke saker unntatt offentlighet). 

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

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

PS 57/20 Delegerte saker   
DS 155/20 67/100: Tillatelse til tiltak - tilbygg til bolig - 

Maria Nysted Grønvoll (Nysted AS – innvilget) 
 2020/255 

DS 156/20 Svar på søknad om deling av grunneiendom -
82/17- Ellinor og Tore Larsen (innvilget) 

 2020/411 

DS 157/20 94/2: Ferdigattest - riving av naust - Anne Elise 
Nygård (innvilget) 

 2015/1720 

DS 158/20 112/147: Igangsettingstillatelse - utleiehytte og 
uthus - Andreas Kiil (Tegne & Byggeservice – 
innvilget) 

 2020/265 

DS 159/20 82/20: Tillatelse til tiltak - tilbygg - Per Karlsen 
(innvilget) 

 2020/487 

DS 160/20 112/147 - Tillatelse til utvidet bruk av 
eksisterende avkjørsel (Tegne & Byggeservice – 
innvilget) 

 2020/265 

DS 161/20 Søknad om parkeringstillatelse - friluftsliv X 2019/774 
DS 162/20 Søknad om parkeringstillatelse - friluftsliv X 2019/774 
DS 163/20 Søknad om skadefelling av grågås på dyrka mark 

(Trond M D Henriksen – innvilget) 
 2015/1277 

DS 164/20 98/12: Rammetillatelse - lagerbygg - Lyngen 
Resort AS (Arkitektkontoret Amundsen AS – 
innvilget) 

 2020/361 

DS 165/20 98/12: Igangsettingstillatelse - deler av tiltaket - 
Lyngen Resort As (Arkitektkontoret Amundsen 
AS – innvilget) 

 2020/361 

DS 166/20 83/5-23: Vedtak om seksjonering (Sylvi Bjørn – 
innvilget) 

 2020/260 

DS 167/20 99/18 - Tillatelse til tiltak - driftsbygning/stall - 
Martin Lyngdal (innvilget) 

 2020/491 

DS 168/20 67/145: Tillatelse til tiltak - bolig med garasje - 
Frode Johnsen (Nysted AS – innvilget) 

 2020/504 

DS 169/20 98/5: Tillatelse til tiltak - tilbygg bolig - Gunn 
Eriksen (innvilget) 

 2020/511 

DS 170/20 84/77 - Ferdigattest - bolig med utleie og garasje - 
Jan A Rydningen (JL Bygg Consult AS – 
innvilget) 

 2018/517 

DS 171/20 124/49: Tillatelse til tiltak - veranda og garasje - 
Vera Hemmingsen (innvilget) 

 2020/358 
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DS 172/20 85/10: Tillatelse til tiltak - garasje - Kjell Mikal 
Bjørklid (innvilget) 

 2020/520 

DS 173/20 98/12 - Igangsettingstillatelse - resterende deler 
av tiltaket lagerbygg - Lyngen Resort As 
(Arkitektkontoret Amundsen -innvilget) 

 2020/361 

DS 174/20 124/1 - søknad om deling av grunneiendom - Karl 
Arvid Brose (innvilget) 

 2020/506 

DS 175/20 5424-85/58 Fyringsforbud (Ola Olasøn K 
Giæver) 

 2019/224 

DS 176/20 97/2 -Tillatelse til tiltak - tilbygg - Trond Martin 
Dahl Henriksen (innvilget) 

 2020/531 

DS 177/20 79/57: Tillatelse til tiltak - tilbygg bolig - Geir 
Kåre Bakkehaug (innvilget) 

 2020/536 

DS 178/20 Svar på søknad om tillatelse til oppretting av to 
nye festetomter under gnr. 98 bnr 12, Årøybukt 
eiendom AS (innvilget) 

 2020/390 

DS 179/20 5424/112/221 Svar på søknad om fritak fra feie- 
og tilsynsgebyr (Aina S Amundsen – avslag) 

 2019/224 

DS 180/20 100/3 mfl.: Ferdigattest - vannledning - Lyngen 
kommune (Norconsult AS – innvilget) 

 2020/53 

DS 181/20 109/3 og 5 -Ferdigattest - VA Innereidet - Lyngen 
kommune (Harry Hansen – innvilget) 

 2015/2111 

DS 182/20 Utvidelse - tillatelse til å spre husdyrgjødsel i 
september (Aktive gårdbrukere) 

 2020/560 

DS 183/20 Svar på søknad om omgjøring av festetomt til 
selveiertomt, - 98/1 festenr. 1(Kjell M Stenhaug – 
innvilget) 

 2020/259 

DS 184/20 Svar på søknad om deling av grunneiendom -
72/12 Renate Hansen og Paul-Ivar Skogheim 
(innvilget) 

 2020/348 

PS 58/20 Medfinansieringssats vedrørende tiltaket "Varig 
tilrettelagt arbeid" i Skjermet virksomhet 

 2020/577 

PS 59/20 Økonomisk støtte til TV-aksjonen 2020  2020/308 
PS 60/20 Søknad om tilleggsbevilgning til 

parkeringsprosjektet 
 2015/1608 

PS 61/20 78/2 - søknad om deling av grunneiendom - 
Torlaug Larsen 

 2018/768 

PS 62/20 111/108 - Søknad om konsesjon for erverv av 
eiendom - Lyngen Aurora AS 

 2020/575 

PS 63/20 Høring og offentlig ettersyn for reguleringsplan 
Sommerset 

 2018/97 

PS 64/20 Reguleringsendring Årøybukt - lagerbygg  2018/770 
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PS 65/20 Dispensasjon 101/5 politisk behandling  2020/247 
PS 66/20 Dispensasjon 111/1 politisk behandling  2019/701 
PS 67/20 Dispensasjonssøknad 86/6 og 83/1 Gjerdelva 

Kraft AS 
 2020/93 

PS 68/20 Dispensasjon 3 hytter 99/18 politisk behandling  2019/548 
PS 69/20 98/63: Dispensasjon fra bestemmelse i 

reguleringsplan for Årøybukt 
 2020/435 

PS 70/20 Planprogram: kommunedelplan energi og klima i 
Nord Troms 

 2017/39 

PS 71/20 Overtagelse av naustet og åttringen på Nordnes  2020/533 
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PS 57/20 Delegerte saker

DS 155/20 67/100: Tillatelse til tiltak - tilbygg til bolig - Maria Nysted 
Grønvoll

DS 156/20 Svar på søknad om deling av grunneiendom -82/17- Ellinor og
Tore Larsen

DS 157/20 94/2: Ferdigattest - riving av naust - Anne Elise Nygård

DS 158/20 112/147: Igangsettingstillatelse - utleiehytte og uthus - 
Andreas Kiil

DS 159/20 82/20: Tillatelse til tiltak - tilbygg - Per Karlsen

DS 160/20 112/147 - Tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel

DS 161/20 Søknad om parkeringstillatelse - friluftsliv

DS 162/20 Søknad om parkeringstillatelse - friluftsliv

DS 163/20 Søknad om skadefelling av grågås på dyrka mark

DS 164/20 98/12: Rammetillatelse - lagerbygg - Lyngen Resort AS

DS 165/20 98/12: Igangsettingstillatelse - deler av tiltaket - Lyngen 
Resort As



DS 166/20 83/5-23: Vedtak om seksjonering

DS 167/20 99/18 - Tillatelse til tiltak - driftsbygning/stall - Martin Lyngdal

DS 168/20 67/145: Tillatelse til tiltak - bolig med garasje - Frode Johnsen

DS 169/20 98/5: Tillatelse til tiltak - tilbygg bolig - Gunn Eriksen

DS 170/20 84/77 - Ferdigattest - bolig med utleie og garasje - Jan A 
Rydningen

DS 171/20 124/49: Tillatelse til tiltak - veranda og garasje - Vera 
Hemmingsen

DS 172/20 85/10: Tillatelse til tiltak - garasje - Kjell Mikal Bjørklid

DS 173/20 98/12 - Igangsettingstillatelse - resterende deler av tiltaket 
lagerbygg - Lyngen Resort As

DS 174/20 124/1 - søknad om deling av grunneiendom - Karl Arvid Brose

DS 175/20 5424-85/58 Fyringsforbud

DS 176/20 97/2 -Tillatelse til tiltak - tilbygg - Trond Martin Dahl Henriksen

DS 177/20 79/57: Tillatelse til tiltak - tilbygg bolig - Geir Kåre Bakkehaug

DS 178/20 Svar på søknad om tillatelse til oppretting av to nye 



festetomter under gnr. 98 bnr 12, Årøybukt eiendom AS

DS 179/20 5424/112/221 Svar på søknad om fritak fra feie- og 
tilsynsgebyr

DS 180/20 100/3 mfl.: Ferdigattest - vannledning - Lyngen kommune

DS 181/20 109/3 og 5 -Ferdigattest - VA Innereidet - Lyngen kommune

DS 182/20 Utvidelse - tillatelse til å spre husdyrgjødsel i september

DS 183/20 Svar på søknad om omgjøring av festetomt til selveiertomt, - 
98/1 festenr. 1

DS 184/20 Svar på søknad om deling av grunneiendom -72/12 Renate 
Hansen og Paul-Ivar Skogheim



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/577 -1 

Arkiv: 250 

Saksbehandler:  Liv-Merethe Sørensen 

 Dato:                 07.09.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
58/20 Lyngen formannskap 17.09.2020 
 Lyngen kommunestyre  

 

Medfinansieringssats vedrørende tiltaket "Varig tilrettelagt arbeid" i 
Skjermet virksomhet 

 
 
Henvisning til lovverk: 
Avtale om medfinansiering mellom Lyngen kommune og Lyngsalpan vekst vedrørende tiltaket 
«Varig tilrettelagt arbeid» i Skjermet virksomhet jfr. Forskrift § 11-7 
Forskrift om arbeidsrettede tiltak § 11-1 
 
Vedlegg 
1 Avtale om medfinansiering 2002 
2 Avtale om medfinansiering 2017 

 

 

 

Rådmannens innstilling 
Reversering av vedtatt reduksjon (K-sak 87/19) med kr. 200 000,- i medfinansiering til 
Lyngsalpan vekst for 2020  
 
Drift av «Friskliv og mestring» med kr. 200 000,- for 2020 belastes disposisjonsfondet.  
 
Vedtatt reduksjon i medfinansieringssats i perioden 2021-2023 opprettholdes.  
 
 
  
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
2020 9000 8800   200 000  
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Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 

Saksopplysninger 
Rådmann er bedt om en politisk sak angående reversering av vedtatt reduksjon med kr. 
200 000,- i medfinansieringssatsen til Lyngsalpan vekst for 2020.  
Sektoren har omdisponert midlene til drift av tilbudet «Friskliv og mestring» til eldre 
hjemmeboende.  
 
I forbindelse med budsjettbehandling av Kommuneplanens handlingsdel, årsbudsjett for 2020 
og økonomiplan 2020-2023, ble det vedtatt i kommunestyret 19.12.19 (KS - sak 87/19), 
reduksjon i medfinansieringsavtalen mellom Lyngen kommune og Lyngsalpan vekst vedrørende  
tiltaket «Varig tilrettelagt arbeid» (VTA). 
 
Vedtatt reduksjon i medfinansieringssatsen er kr. 200 000,- i 2020 og 500 000 i perioden 2021-
2023. 
 
Begrunnelse for ønsket reversering er at Storfjord kommune ikke var orientert om innspillet fra 
Lyngen kommune jfr. samarbeidsavtalen mellom Lyngen kommune, Storfjord kommune og 
Lyngsalpan vekst.   
 
 
 
Generelle opplysninger 
Helse og omsorgsektoren har ansatt koordinator i 50 % stilling innen tilbudet «Friskliv og 
mestring» med planlagt lokalisering i kantina ved Lyngstunet helse og omsorgssenter og ved 
Lenangen omsorgssenter.  
 
Covid -19 og stengte institusjoner pga smittevern satte imidlertid stopp for drift av tilbudet 
lokalisert til institusjonene. Tilbudet har fra mars blitt gitt som 1:1 og etter hvert i små grupper i 
andre kommunale lokaler. 
 
Koordinator har fått på plass leieavtale med Kløverstua tre dager pr uke der hjemmeboende i 
Indre Lyngen kan trene styrke og sykkel mandag og onsdag. Dagtilbudet til hjemmeboende med 
demens sykdom benytter lokalet torsdager. Aktivitetstilbudet ivaretar retningslinjer for 
smittevern.  
Det jobbes med å finne egnet lokale i Ytre Lyngen.  
Lyngen kommune deltar i sykkel VM Road Worlds for seniorer.  
 
 
 
Saksframlegg i kommuneplanens handlingsdel for 2020-2023. 
Sektoren ønsker å etablerer et senter for friskliv, læring og mestring i kantina ved Lyngstunet og 
ved Lenangen omsorgssenter, der en kan ha sambruk av personell i sektoren, samt at brukere 
kan delta som medhjelpere.  
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Kommunen fikk kr. 200 000,- i prosjektmidler for å koordinere aktivitetene, men vi mangler 
økonomiske ressurser til drift av senteret.   
  
Medfinansieringsatsen mellom kommuner og vekstbedrifter skal være på minst 25 % av til 
enhver tid gjeldende statlig faste støttesats.  
I medfinansieringsavtalen mellom Lyngen kommune og Lyngsalpan vekst ang tiltaket Varig 
tilrettelagt arbeid (VTA), er medfinansieringssatsen satt til 42,8 % av den til enhver tid 
gjeldende statlig faste støttesats.   
Lyngen kommunes andel blir pr. VTA plass pr. år 69 930 x 17 plasser = 1 190 000,-  
NAV sats pr. VTA plass er 165 000,-. Av dette betaler Lyngen kommune 42,8 % som tilsvarer 
70.620 pr. plass pr. år.   
Med en finansiering på 25 % vil dette utgjøre kr. 41.250 plass pr. år. Differansen utgjør totalt 
på årsbasis ca. kr. 500 000.   
  
Ved omdisponering av ressursene kan sektoren drifte et kommunalt tilbud til personer med ulike 
funksjonshemninger, og tilbudet kan sees i sammenheng med et arbeidstilbud.   
 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
KS- sak 87/19 
 
 
Økonomiske konsekvenser 
200 000,- til drift av «Friskliv og mestring» i 2020 belastes disposisjonsfondet. 
 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Ikke vurdert 
 
 
Folkehelse/friluftsliv 
Ikke vurdert  
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Konsekvensene av reversering av det tidligere kommunestyrevedtak vil gi Storfjord kommune 
mer tid til å evaluere sin del avtalen. 
For helse og omsorg i Lyngen kommune kan opphør i tilbud om aktivitet, trening og fellesskap 
for hjemmeboende eldre føre til økt falltendens og ensomhet. 
Kommunen vil ikke kunne oppfylle målene i Kvalitetsreformen for eldre «Leve hele livet». 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/308 -3 

Arkiv: X03 

Saksbehandler:  Hege Anita Sørensen 

 Dato:                 26.08.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
59/20 Lyngen formannskap 17.09.2020 

 

Økonomisk støtte til TV-aksjonen 2020 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Signert bidragsbrev 

 

 

 

Rådmannens innstilling 
 
Lyngen kommune støtter TV-aksjonen NRK 2020 med et bidrag på kr 6000,-  
Beløpet registreres på www.giverstafett.no . 
Innbetalingen merkes med kommunenavn og postnummer 
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       
       
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
 

18



NRK 2020 går til WWFs arbeid med å bekjempe plast i havet og går av stabelen 18. oktober. 
Hvert år havner åtte millioner tonn plast i havet. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. 
Med konkrete tiltak der problemene er størst skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. De skal 
redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene. 
Med midler fra TV-aksjonen starter de der problemet er størst: En tredjedel av plasten i havet 
kommer fra Sørøst-Asia. Derfor er TV-aksjonsmidlene øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, 
Filippinene og Thailand.  Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og 
forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker. 
 
Formannskapet ga i sak 93/18 rådmannen fullmakt til å innvilge inntil kr 6000,- til kommende TV-
aksjoner. Saken blir likevel-på bakgrunn av diskusjon kommunestyremøtet i juni 2020 -løftet til 
formannskapet.  
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Lyngen formannskap- sak 93/18 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
 
Miljøkonsekvenser 
 
Folkehelse/friluftsliv 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
 
Årets dato for TV-aksjonen er 18. oktober. I Lyngen er kommunen, grendelagene og 
Frivilligsentralen sentrale i gjennomføringen.   
 
Ved å gi støtte til årets TV-aksjon vil man sette fokus på problematikken med marin forsøpling, og 
den alvorlighetsgraden plast i havet har for verden og fremtiden. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1608 -38 

Arkiv: U64 

Saksbehandler:  Terje Størseth 

 Dato:                 07.09.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
60/20 Lyngen formannskap 17.09.2020 
 Lyngen kommunestyre  

 

Søknad om tilleggsbevilgning til parkeringsprosjektet 

 

 

Rådmannens innstilling 
Parkeringsprosjektet (prosjekt 16002) gis en tilleggsbevilgning på 500.000 kroner til etablering 
av parkeringsplasser i prosjektet. Finansiering med overføring fra prosjekt 16006 Oppgradering  
Lyngen kirke.  
 
Årsbudsjett 2020 reguleres slik: 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2020    16002 500.000  
2020    16006  500.000 

 
Prosjekt 16006 søkes rebudsjettert i 2021 med kr 500.000. 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Det vises til sak 56/20 i Lyngen formannskap 10.082020. 
 
 
 VEDTAK:  
Lyngen Formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 
  
Vedtak:  
Parkeringsplassen ved utfarten til Blåisvatnet finansieres via parkeringsprosjektet. 
  
Når parkeringsprosjektet får oversikt over totalkostnaden for de 6 planlagte lokalitetene, åpner 
formannskapet for at det kan søkes tilleggsbevilgning til prosjektet. 
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Lyngen Formannskap benyttet seg av kommunelovens §11.8. – Hastesaker – og konstituerte seg 
til Kommunestyre for å behandle denne saken. 
 
Parkeringsprosjektet har nå oversikt over kostnadene for de 6 planlagte lokalitetene: 
 
 
- Russelv – avfallshandtering.   27.000 kroner 
- Sandneset – avfallshandtering.  27.000 kroner 
- Sørlenangsbotn – utvidelse av parkeringsplass, en ekstra toalettløsning og avfallshandtering.    
552.000 kroner 
- Sommarseth – utvidelse parkeringsplass og avfallshandtering.  191.000 kroner 
- Furuflaten idrettsanlegg – etablering parkeringsplass, avfallshandtering og bom.    
289.000 kroner 
- Koppangen – etablering av parkeringsplass, avfallshandtering og toalettløsning.  680.000 
kroner 
 
Til sammen utgjør dette 1.766.000 kroner. Parkeringsprosjektet disponerer cirka 1.950.000 
kroner til etablering av parkeringsplassene. 
 
I tillegg har prosjektet innhentet tilbud på en av opsjonene i prosjektet. Dette gjelder en løsning i 
Fastdalen: 
 
-  Fastdalen - etablering av parkeringsplass, avfallshandtering og toalettløsning. 652.000 
kroner 
 
Prosjektet mangler derfor cirka 500.000 kroner for å etablere denne siste plassen. Summen det 
spørres etter tilsvarer om lag de ekstra tiltakene som settes inn i Sørlenangsbotn. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ingen økte kapitalkostnader i 2020, men fra 2021. 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Alternativt må den planlagte løsningen i Fastdalen utgå fra prosjektet. Eventuelt kan det 
etableres en løsning uten toalett. 
 
Det er ønskelig å unngå økt bruk av lån og disposisjonsfond med denne tilleggsbevilgningen.  
 
Lyngen kirkelig fellesråd har i e-post 26.08.2020 informert om følgende: 
«Vi mottar årlig kr 500 000,- i investeringstilskudd til renovering av Lyngen kirke. I 2020 skulle Lyngen 
kirke males. Før dette kunne iverksettes, må det foreligge en bekreftelse med tillatelse fra RiksAntikvaren 
(RA) på hvilken type maling, hvordan skal den gamle malingen fjernes osv. Covid-19 har medført at vi 
fortsatt ikke har mottatt denne bekreftelsen fra RA, og dermed er det nå for sent å igangsette 
malingsarbeidet  i år. På bakgrunn av dette må vi be om at de kr 500 000,- for 2020, overføres til 2021.» 
 
Rådmannen foreslår at denne bevilgningen overføres til finansiering av tilleggsbevilgningen på 
kr 500.000 til prosjekt 16002 Parkering og offentlige toalett.  Omdisponering av 
investeringsmidlene foreslås rebudsjettert i 2021. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/768 -4 

Arkiv: 78/2 

Saksbehandler:  Terje Størseth 

 Dato:                 25.08.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
61/20 Lyngen formannskap 17.09.2020 

 

78/2 - søknad om deling av grunneiendom - Torlaug Larsen 

Henvisning til lovverk: 
 

 Jordloven 
 

 

 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i jordlovens § 9 gis det ikke samtykke til omdisponering av dyrka mark for 
omsøkt område. Søknaden om deling etter jordlovens § 12 kan da heller ikke gis. 
 
Begrunnelse: 
Dyrka mark kan ikke omdisponeres uten at finnes særlig grunn til dette. Vurdering av om 
begrepet «særlig grunn» er til stede, er en helhetlig vurdering av om grunnen til omdisponering 
er slik betydning at jordbruksinteressene bør vike. 
 

Saksopplysninger 
Saksgang 
Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Søknaden gjelder fradeling av ny 
boligtomt fra landbrukseiendommen gnr. 78 bnr. 2. Fradelingen innebærer endret arealformål 
for ny omsøkt matrikkelenhet. 
 
Før dispensasjonssaken sendes på høring bør omsøkt fradeling avklares i forhold til jordloven. 
 
 
Generelle opplysninger om saken 
Søknaden om deling av grunneiendom gnr. 78 bnr. 2 er mottatt 29.04.2020. Søknaden gjelder 
fradeling av tomt til boligformål for sønnen til søker. Søker er Torlaug Johanne Larsen. 
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Eiendom: 
Eiendommen Elvebakken ligger i Øvergården 8,4 km sør for Lyngseidet. Eiendommen er består 
av 4 teiger, en jordbruksteig og 3 utmarksteiger. 
 
Eiendommen er odelseiendom og har boplikt. 
 

 
Hele eiendommen 
 

 
Teig med omsøkt tiltak. 
 
 
 
Eiendommen har følgende arealsammensetting: 
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Omsøkt boligtomt: 
Det søkes om fradeling av ca 1,5 da til bolig tomt. Fradeling forutsetter omdisponering av dyrka 
mark. 

 
 
Hjemmelshavere: 
Søker er hjemmelshaver. 
 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Eiendommen 78/2 har areal som er avsatt til spredt boligbygging. 
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Omsøkt areal ligger akkurat utenfor dette området. Arealet er LNFR-område med hensynssone i 
forhold til landbruk. 
 
Arrondering i forhold til jordbruksdrift for omsøkt areal er allerede oppbrudt da det tidligere er 
gitt dispensasjon fra arealplan til å bygge bolig på eiendommen 78/79 som ligger like øst for 
omsøkt tiltak. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Jordlovens § 12, annet ledd: 
 
«Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord takast i bruk slik at 
ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt 
samtykke til omdisponering etter § 9.» 
 
Jordlovens § 9, første, andre og tredje ledd: 
 
«Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje 
disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida. 
 
Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av tilhøva finn at 
jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til godkjende planar etter plan- og 
bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet 
ei omdisponering vil gi. Det skal òg takast omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon. Det kan 
krevjast lagt fram alternative løysingar. 
 
Samtykke til omdisponering kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla lova skal 
fremja.» 
 
Ved avgjøring om «særlig høve» er tilstede, skal hensynet til landbruket vurderes opp mot 
samfunnsinteressene omdisponeringen omhandler. Vurderingen må sees i sammenheng med 
lovens formål i § 1: 
 
«Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som høyrer 
til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i 
landbruket. 
 
Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i 
området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. 
 
Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige 
generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til 
vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og 
trivsel for menneske, dyr og planter.» 
 
Landbruksmyndigheten i kommunen har sammen med søker, sett på muligheten for alternativ 
plassering av tomt til bolig, men alternativ plassering innenfor område avsatt til spredt 
boligbygging vil påvirke jordbruksareal med mer intensiv jordbruksdrift. 
 
Vedtak i saken vil da bero på om hensynet til bosetting og framtidig eiers tilknytning til 
landbrukseiendommen vurderes som «særlig grunn» i forholdet til formålet med loven. 
 
Et eventuelt positivt vedtak kan begrunnes med at alternativet vil være bygging på areal som er 
avsatt til slikt formål, men som faktisk drives mer intensivt enn omsøkt areal. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/575 -2 

Arkiv: 111/108 

Saksbehandler:  Terje Størseth 

 Dato:                 07.09.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
62/20 Lyngen formannskap 17.09.2020 

 

111/108 - Søknad om konsesjon for erverv av 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: 

1. framtidige generasjoners behov. 
2. landbruksnæringen. 
3. behovet for utbyggingsgrunn. 
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser. 
5. hensynet til bosettingen. 

 
Vedlegg: 
Skriv vedrørende kjøp av tomt 
 

Rådmannens innstilling 
Lyngen Aurora AS gis ikke konsesjon for erverv av eiendommen 111/108 i Lyngen kommune. 
 
Begrunnelse: 
Ut fra formålet med ervervet «låses» eiendommen for videre utvikling i forhold til fortetting 
med videre utbygging av området. Dette kan sees som lite hensiktsmessig i forhold til 
samfunnsutvikling når det gjelder behov for utbyggingsgrunn og framtidige generasjoners 
behov. 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom er mottatt 27.08.2020. Søknaden gjelder 
eiendommen 111/108 som ligger langs Arnengveien i Lyngen kommune. 
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Kjøper: Lyngen Aurora AS, Storgata 83B, 9008 Tromsø. 
 
Selger: Tommy Hilbertsen, Lenangsveien 1767, 9068 Nord-Lenangen. 
 
Kjøpesum: kr 2.300.000,- 
 
Formål med ervervet: Se eget vedlegg. 
 

 
 
Arealsammensetting: 

 
 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Eiendommen ligger innenfor det som i kommuneplanens arealdel er satt til LNFR-område. 
Området rundt fradelte hyttetomter er avsatt til spredt fritidsbebyggelse. 
 

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. 
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Søker har i eget brev (vedlagt saken), beskrevet formålet med ervervet av eiendommen. Brevet 
beskriver tidligere kjøp av Arnengeiendommen 110/3 og nå i vår, erverv av eiendommen 114/5 i 
Ravika med tre tilhørende hyttetomter. 
 
Kort oppsummert beskriver søker at søknaden om dette ervervet bør sees i sammenheng med 
ervervet av de andre eiendommene. Formålet med ervervet av 111/108 er å lage en «buffer» 
rundt tidligere (og planlagt erverv av 111/88). 
 
Det skal ikke være priskontroll i forhold til denne søknaden om erverv. For det første kan det 
diskuteres om formålet med ervervet havner innenfor det som ansees som landbruksformål og 
om en i hele tatt skal gjøre en vurdering etter jordlovens § 9. Søker opplyser at eiendommen skal 
brukes i tråd med formålet gitt i kommunens arealplan. Uansett skal det etter endringene i 
konsesjonsloven fra 2017 ikke fortas priskontroll ved erverv av rene skogeiendommer eller 
uproduktive arealer. 
 
Rådmannen vurderer at dette ervervet skal vurderes etter konsesjonslovens formålsparagraf (§ 1) 
 
Ervervet skal da vurderes opp eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, 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. 

Vurderes disse hensynene opp mot formålet ved ervervet er det spesielt to hensyn som kan 
oppleves problematisk. Hensynene henger på et vis i hop.  
 
Ut fra formålet med ervervet «låses» eiendommen for videre utvikling i forhold til fortetting 
med videre utbygging av området. Dette kan sees som lite hensiktsmessig i forhold til 
samfunnsutvikling når det gjelder behov for utbyggingsgrunn og framtidige generasjoners 
behov. 
 
Rådmannen kjenner også til at samme kjøper er i forhandling om andre eiendommer som 
grenser mot Arnengaeiendommen. Det er derfor viktig at formannskapet er oppmerksom på at 
denne saken vil skape presedens for flere mulige lignende saker. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/97 -36 

Arkiv: L12 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 28.08.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
63/20 Lyngen formannskap 17.09.2020 

 

Høring og offentlig ettersyn for reguleringsplan Sommerset 

Henvisning til lovverk: 
Det vises til §12-11 i Plan – og bygningsloven. 
 
Vedlegg 
1 Plankart 
2 DetaljreguleringsplanSommarsetetDok1-3VerOffEttersyn 
3 SommarsetetResortPlanbestemmelserVerOffEttersyn2020-08-17 
4 DetaljreguleringsplanSommarsetetDokA-GVerOffEttersyn 
5 Storfjord kommunes vurdering av tiltaket 

 

 

 

Rådmannens innstilling 
Lyngen formannskap vedtar å sende reguleringsplan for Sommerset ut på høring og offentlig 
ettersyn etter Plan- og bygningslovens §12-11. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Vedlagt følger reguleringsplan for Sommerset. Planen er utarbeidet iht. kommuneplanens 
arealdel vedtatt 12.2.2018, samt andre formalkrav til planverk. 
 
Plantypen er en detaljregulering, der tiltaket er til et turistanlegg som tar sikte på et «high end»-
segment av markedet. Området er avsatt til fritids- og turistformål i kommuneplanens arealdel 
(BFT50), og planforslaget er i så måte i tråd med overordnet plan.  
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 2 

§ 1.0 Avgrensning 
  

Det regulerte området gjengis på detaljreguleringsplankart datert 05.08.2020. 
 
§ 2.0 Arealformål 
  

Planområdet reguleres til følgende arealformål i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser: 
  

A. Bebyggelse og anlegg, (PBL 12-5, nr. 1): 
 

– Boenheter for utleie – frittliggende/serviceenhet, (BFT1, BFT2, BFT4, BKB1 og BKB2) 
– Serviceenhet/hotell, (BKB2) 
– Boenheter for kombinasjonsformål utleie/bolig, (BKB1 og BKB2) 
– Sekundær serviceenhet og naust, (BFT3) 
– Bolig, (BFS1) 

 
B. Samferdsel og teknisk infrastruktur, (PBL 12-5, nr. 2): 

  
– Kjøreveg, (SV1 – SV5) 
– Siktsoner, (SVG – SVG2) 
– Annen veggrunn og tekniske anlegg, (SVT1 – SVT4) 
– Parkering, (SPA1) 

 
C. Grønnstruktur, (PBL 12-5, nr. 3): 
 

– Grøntområde, (GN1 – GN4) 
– Blå-grønn sone, (G1) 

 
D. Bruk og vern av sjø og vassdrag, (PBL 12-5, nr. 5): 

 
– Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende molo/strandsone, (SHA1) 

 
E. Hensynssoner, (PBL 12-5, nr. 6): 

 
– Hensynssone frisikt vegareal, (H140) 
– Hensynssone fareområder, (H320) 

 
§ 3.0 Fellesbestemmelser 
 
§ 3.1 Grunnforhold 
 

a) Før det gis igangsettingstillatelse skal det dokumenteres tilfredsstillende grunnforhold.  
 
§ 3.2 Terrenginngrep 
 

a) Anlegg av infrastruktur skal i størst mulig grad tilpasses eksisterende terreng. 
b) Inngrep i planområdet skal gjøres så skånsomt som mulig for å ta vare på naturpreget. 

Overskuddsmasser etter terrenginngrep deponeres på steder der de ikke virker skjemmende. 
 

§ 3.3 Vegetasjon 
 
a) Stedlig vegetasjon skal bevares der dette er hensiktsmessig. 
b) Ny-vegetering kan etableres som del av utviklingen av planområdet. 
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§ 3.4 Forurensning 
 

a) Det skal ved søknad om tiltak avklares om tiltaket vil medføre fare for utslipp/forurensning. 
Kravet omfatter også ved graving eller utfylling i vann eller på land i anleggsperioden. Håndtering 
av eventuelle utslipp og iverksetting av tiltak skal dokumenteres og avklares med 
forurensningsmyndighetene.  

 
§ 3.5 Brannsikkerhet  
 

a) Utrykningsetatenes krav til tilfredsstillende framkommelighet i, og gjennom planområdet, skal 
være oppfylt. Forskriftsmessige rømningsveier der slike er påkrevd, skal være dokumentert ved 
søknad om rammetillatelse. 

 
§ 3.6 Havnivåstigning og stormflo  
 

a) Alle bygning eller anlegg- og bygningsdeler under kote 2 m over middel vannstand skal kunne tåle 
påvirkning av sjøvann og bølgepåvirkning. 

 
§ 3.7 Vann og avløp  
 

a) Ved søknad om tiltak skal det redegjøres for behandling av alt overvann. Søknad skal i nødvendig 
utstrekning angi tiltak, og vise hvordan overflatevann håndteres i planområdet.  

 
§ 3.8 Gjennomføring av planen og forholdet til sektorlover 
 

a) Dersom det ved arbeider i marken blir påtruffet automatisk fredete kulturminner, (jfr. 
Kulturminneloven § 8, andre ledd), skal arbeidene straks stanses i den utstrekning det kan 
berøre kulturminner. Tiltakshaver står ansvarlig for at Kulturminnemyndighetene i Troms og 
Finnmark fylkeskommune og Sametinget varsles umiddelbart. Kulturminnemyndighetene avgjør 
snarest mulig – og senest innen 3 uker – om arbeidene kan fortsette og vilkårene for det. 

b) Det skal tilstrebes ivaretakelse av eksisterende kulturminner i planområdet. 
 
§ 3.9 Universell utforming 
 

a) Tilgjengelighet til utleieenhetene for bevegelseshemmede ivaretas gjennom tilrettelegging av 
inntil 4 utleieenheter for universell utforming, samt av serviceenheter og hotelldel. 

b) Minst to av utleieenhetene som oppføres i Fase 2, (jfr. Planbeskrivelsen, Tabell 7.0), skal 
tilfredsstille krav til universell utforming. 

 
§ 3.10 Byggegrenser 
 

a) Byggegrense mot sjø for tiltak i sikkerhetsklasse S1 fastsettes sammenfallende med 
planavgrensningen mot sjø. For tiltak i sikkerhetsklasse S2 og S3, fastsettes byggegrensen 
sammenfallende med avgrensningene av hensynssone H320-1. 

b) Byggegrense mot planområdets hovedatkomst fastsettes til 10 meter fra veg SV2s midtlinje. 
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§ 4.0  Bebyggelse og anlegg  
 
§ 4.1 Fellesbestemmelser bebyggelse og anlegg 
 

a) Det kan oppføres en midlertidig serviceenhet enten i felt BKB1, BKB2, BFT1 eller BFT4. Denne 
enheten konverteres til utleieformål når serviceenhet planlagt i Fase 3 er realisert. 

b) Frittliggende utleieenheter skal som hovedprinsipp oppføres på ett plan. Dersom det som følge 
av arkitektoniske begrunnede løsninger, kan enhetene ha inntil to plan med maks mønehøyde 6 
meter over gulvplan. 

c) Byggehøyder, materialvalg, takform, mm., defineres detaljert gjennom arkitektoniske prosesser, 
og fremgår av byggesøknad. 

d) Det skal benyttes arkitekturkompetanse av høy internasjonal kvalitet for utleieenheter, 
serviceenhet/hotell samt annen bygningsmasse. 

e) Det skal tilstrebes utarbeidelse av utomhusplan for planområdet. 
 
§ 4.2 Felt BKB1 
 

a) Det kan i felt BKB1 oppføres serviceenhet/hotellbygg med inntil 30 rom/suiter/leiligheter. 
Bygget kan oppføres terrassert i terrenget over inntil 3 terrasseplan inklusivt underjordisk 
garasjeanlegg. Det kan i tillegg oppføres ett plan over hovedplanet. Byggets maksimale 
mønehøyde fastsettes til kote 32. 

b) Det kan i felt BKB1 i tillegg til serviceenhet/hotell, føres opp inntil 4 utleieenheter, 
(frittliggende/kjedede hytter), hvorav to av enhetene ved behov kan ha funksjon som bolig. 

c) Dersom det i felt BKB1 ikke føres opp serviceenhet/hotellbygg, kan det føres opp inntil 8 
utleieenheter, (frittliggende/kjedede hytter), hvorav to av enhetene kan ha funksjon som bolig. 

d) Det kan i felt BKB1 oppføres en midlertidig serviceenhet som ved oppføring av større 
serviceenhet i Fase 3, konverteres til utleieformål innenfor rammen av maksimalt antall enheter 
for feltet fastsatt i pkt. b) ovenfor. 

a) Det kan i felt BKB1 føres opp service-/garasjebygg. Byggene skal være i arkitektonisk samspill 
med annen arkitektur i planområdet. 

e) Det kan i felt BKB1 oppføres innendørs oppvarmet basseng med BYA for bassengbygget på 
inntil 200 m2. Bassengets BYA, inkluderes ikke i maksimum utnyttelsesgrad for felt BKB1. 

f) Utnyttelsesgrad for felt BKB1 fastsettes til inntil BYA 40 %. 
 
§ 4.3 Felt BKB2 
 

a) Det kan i felt BKB2 oppføres inntil 4 utleieenheter, (frittliggende/kjedede hytter). 
b) Det kan i felt BKB2 oppføres en midlertidig serviceenhet som ved oppføring av større 

serviceenhet i Fase 3, konverteres til utleieformål innenfor rammen av maksimalt antall enheter 
for feltet fastsatt i pkt. b) ovenfor. 

c) Det kan i felt BKB2 oppføres en enhet som har funksjon som bolig for konvertering til 
utleieformål på et senere tidspunkt innenfor rammen av maksimalt antall enheter for feltet 
fastsatt i pkt. b) ovenfor. 

d) Utnyttelsesgrad for felt BKB2 fastsettes til inntil BYA 40 %. 
 
§ 4.4 Felt BFT1 
 

a) Det kan i felt BFT1 oppføres inntil 2 utleieenheter, (frittliggende/kjedede hytter). 
b) Det kan i felt BFT1 oppføres en midlertidig serviceenhet som ved oppføring av større 

serviceenhet i Fase 3, konverteres til utleieformål innenfor rammen av maksimalt antall enheter 
for feltet fastsatt i pkt. b) ovenfor. 

c) Utnyttelsesgrad for felt BFT2 fastsettes til inntil 40 % ved oppføring av midlertidig 
serviceenhet/utleieenheter. 
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§ 4.5 Felt BFT2 
 

a) Det kan i felt BFT2 oppføres inntil 6 utleieenheter, (frittliggende/kjedede hytter). 
b) Det kan i felt BFT2 oppføres en enhet som har funksjon som nordlysobservatorium. 
c) Det kan i felt BFT2 oppføres oppvarmet saltvannsbasseng med tilhørende tekniske 

installasjoner, service og omkledningsbygg med BYA på til sammen inntil 150 m2 i strandsonen. 
Bassengets BYA inkluderes ikke i maksimum utnyttelsesgrad for felt BFT2. Bassengets bak- og 
sidevegger skal etableres av eksisterende bergformasjoner, slik at anlegget får form av den 
stedegne geomorfologien. 

d) Utnyttelsesgrad for felt BFT2 fastsettes til inntil BYA 40 %. 
 

§ 4.6 Felt BFT3 
 

a) Det kan i felt BFT3 oppføres en sekundær serviceenhet for møte, servering og 
bespisningsfunksjoner. 

b) Det kan i felt BFT3 oppføres ett naust/båtgarasje. 
c) Sekundær serviceenhet og naust/båtgarasje kan bygges sammen til en enhet. 
d) Utnyttelsesgrad for felt BFT3 fastsettes til inntil BYA 50 %. 

 
§ 4.7 Felt BFT4 
 

a) Det kan i felt BFT4 oppføres inntil 8 utleieenheter, (frittliggende/kjedede hytter) 
b) Det kan i felt BKB2 oppføres en midlertidig serviceenhet som ved oppføring av større 

serviceenhet i Fase 3, konverteres til utleieformål innenfor rammen av maksimalt antall enheter 
for feltet fastsatt i pkt. b) ovenfor. 

c) Utnyttelsesgrad for felt BFT4 fastsettes til inntil BYA 30 %. 
 
§ 4.8 Felt BFS1 
 

a) Det kan i felt BFS1 oppføres inntil 1 bolig med tilhørende garasje, (frittliggende bolig). 
b) Alle nye bygg innenfor BFS1 skal være i arkitektonisk samspill med annen arkitektur i 

planområdet. 
c) Eksisterende boenhet og fjøs kan bygges om og renoveres. Fasadegrep skal være i samspill med 

annen arkitektur i planområdet. 
d) Det kan i felt BFS1 ikke føres opp bygg av midlertidig karakter, (telt, plasthaller, mm). 
e) Atkomst til felt BFS1 legges via felt SPA1. 
f) Utnyttelsesgrad for felt BFS1 fastsettes til inntil BYA 25 %. 

 
§ 5.0  Samferdsel og tekniske anlegg  
 
§ 5.1 Veger (SV) 
 

a) Internveier og atkomster fremføres i henhold til planens kartgrunnlag datert 05.08.2020.  
b) Tilpasning og justering av vegformål for regulert trafikkareal tillates horisontalt med inntil 3 

meter fra vegens midtlinje for å kunne optimalisere planområdets veger og atkomster. 
 
§ 5.2 Gangveier (GT) 
 

a) Det etableres i størst mulig grad gangveier og stier som atkomsten til anleggets ulike 
utleieenheter og fasiliteter for å minimere vegbygging. Gangveier og stier skal tilrettelegges i 
størst mulig grad også for bevegelseshemmede. 

b) Det kan etableres gangveier og bryggeinstallasjoner for å ivareta tilgang- og atkomstfunksjoner 
innenfor feltene BKB1, BKB2, BFT1, BFT2, GN4, BFT 3, SHA1 og BFT4. 
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§ 5.3 Annen veggrunn (SVT) 
 

a) Veienes sidearealene kan benyttes til nødvendig annet trafikkareal som teknisk infrastruktur, 
fyllinger, skjæringer, grøfter, støyskjerming, rekkverk, stabiliserende tiltak, og sikkerhetssoner. 

 
§ 5.4 Parkering (SPA) 
 

b) Felt SPA1 opparbeides som primært parkeringsareal for anleggets besøkende, samt andre 
kjøretøy. 

c) Parkering av gjesters kjøretøy skal primært skje i felt SPA1, eventuelt i serviceenhetens-/ 
hotelldelens underjordiske garasjeanlegg. Det er ikke anledning for gjester å parkere egen bil 
eller leiebil på utsiden av utleieenhetene. Bevegelseshemmede er unntatt for denne 
bestemmelsen, og kan parkere eget kjøretøy utenfor boenheten. 

d) Det kan innenfor felt SPA1 føres opp garasjebygg for anleggets driftsutstyr og kjøretøy. 
Garasje/redskapsbygg innenfor SPA1 skal være i arkitektonisk samspill med annen arkitektur i 
planområdet. 

e) Utnyttelsesgrad for bygg i felt SPA1, fastsettes til inntil BYA 40 %. 
 
§ 5.5 Tekniske anlegg 
 

a) Infrastruktur for vann, avløp, elektrisk kraft og e-kom, legges i bakken. Trafofunksjoner plasseres i 
samråd med nettleverandør. 

b) Grøfter og kanaler for tekniske anlegg georefereres digitalt. 
c) Infrastruktur for vann, avløp og overflatevann anlegges i hht. prinsipper nedfelt i planens Vedlegg 

C Rammeplan vann og avløp, datert 19.08.2020. 
d) Det tilrettelegges atkomst for slamtømming på en mest mulig hensiktsmessig måte. 

 
§ 6.0  Grønnstruktur 
 
§ 6.1 Grøntområde (GN) 
 

a) Felt GN1 – GN4 etableres som grønne strukturer i planområdet. 
b) Det kan i felt GN1 – GN4 ikke gjennomføres snauhogst, men kun foretas vedlikehold av 

vegetasjon. Beplantning og vegetering er tillatt. 
a) Det kan i felt GN4 oppføres ett naust i hht. tinglyste rettigheter på eiendom gnr. 92/bnr. 4. 
b) Det kan i felt GN4 føres opp ett naust av grunneier av gnr. 92/bnr.  4. 
c) BYA for hvert enkelt naust referert i pkt. b) og c), fastsettes til inntil BYA 60 m2. 
g) Naustene skal være i arkitektonisk samspill med annen arkitektur i planområdet. 
h) Det kan ikke føres opp bygg av midlertidig karakter i felt GN1 – GN4, (telt, plasthaller, m.m). 
i) Det kan i felt GN1 oppføres skilting og installasjoner som viser vei til, og som symboliserer den 

kommersielle aktiviteten på Sommarsetet. 
 

§ 7.0  Bruk og vern av sjø og vassdrag 
 
§ 7.1 Molo (SHA) 
 

a) Det kan etableres molo eller annen egnet infrastruktur i tilknytning til felt BFT3 som del av 
infrastrukturanlegg for småbåtanlegg. 

b) Det skal gjennomføres geotekniske undersøkelser i sjø før det kan gis igangsettingstillatelse/ 
byggetillatelse til molo. 

c) Berørte regionale og statlige etater skal uttale seg om tiltak i sjø før tillatelse til tiltak kan gis.  
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§ 7.2 Småbåtanlegg (SHA) 
 

a) Det kan innenfor felt SHA1 anlegges småbåtanlegg med inntil 6-10 båtplasser. 
b) Berørte regionale og statlige etater skal uttale seg om tiltaket før tillatelse til tiltaket kan gis, og 

tiltaket skal behandles etter både plan og bygningsloven samt Havne- og farvannsloven. 
 
§ 8.0 Bestemmelser til aktsomhetssoner, faresoner og hensynssoner 
 
§ 8.1 Hensynssone/faresone for sekundærvirkning av fjellskred fra Nordnesfjellet og Revdalsfjellet – 

H320-1 
 

a) Det legges til grunn felles hensynssone for sekundærvirkningene av fjellskred fra Nordnesfjellet 
og Revdalsfjellet. Dette som følge av at det for Revdalsfjellet er beregnet oppskyllingshøyde kun 
etter årlig sannsynlighet 1/5000, og ikke etter årlige sannsynlighet 1/1000, slik som for 
Nordneslokalitetene.  

b) Det kan ikke gis tillatelse til tiltak i sikringsklasse S2 og S3 innenfor hensynssone H320-1. 
c) Dersom oppsskyllingshøyden for sekundærvirkning av fjellskred fra Revdalsfjellet gjennom NVEs 

beregninger for årlig sannsynlighet etter 1/1000, fastsettes lavere enn oppskyllingshøyden for 
skredene fra Nordnesfjellet etter årlig sannsynlighet 1/1000, kan det gis tillatelse til tiltak i 
sikringsklasse S2 og S3 innenfor hensynssone H320-1. Dette forutsetter at tiltakene føres opp i 
beltet mellom beregnet ny hensynssone for Revdalsfjellet og eksisterende hensynssone for 
Nordneslokalitetene, samt oppfyller krav i TEK17, Kap. 7-3 og 7-4. 

d) Byggegrense for tiltak i sikringsklasse S2 og S3 innenfor hensynssone H320-1 mot sjø er 
sammenfallende med avgrensning av den til enhver tid gjeldende hensynssonen for 
oppskyllingssekundærvirkningene av fjellskred fra Revdalsfjellet. 

e) Det kan i hensynssone H320-1 gis tillatelse til oppføring av tiltak i sikringsklasse S1. 
 
§ 8.2 Hensynssoner for vegareal – SVG1 og SVG2 
 

a) Siktsonene for hensynssonene H140-1 og H140-2 skal ivaretas i hht. Statens vegvesens 
håndbok N100. 

b) Det skal i felt SVG1 og SVG2 være frisikt i høyde over 0,5 meter. 
 
§ 8.3 Aktsomhet vedrørende utrasinger og steinsprang 
 

a) Bergside i bakkant av felt BFT2 skal undersøkes geoteknisk for å dokumentere eventuell fare for 
utrasinger og steinsprang før det kan gis oppstarttillatelse for tiltak. Ved rasfare skal det 
iverksettes sikringstiltak før det gis oppstarttillatelse for tiltak. Dokumentasjon på eventuelle 
sikringsbehov og sikringstiltak vedlegges byggesøknad. 

 
§ 8.4 Aktsomhet for drenering av overflatevann 
 

a) Naturlige dreneringsløp og bekkekanaler for overflatevann skal ivaretas og sikres. 
b) Dreneringsløpene skal ikke bygges igjen, men holdes i mest mulig grad som åpne kanaler. 

 
 

109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130



131



132



133



134



135



136



137



138



139



140



141



142



143



144



145



146



147



148



149



150



151



152



153



154



155



156



157



158



159



160



161



162



163



164



165



166



167



168



169



170



171



172



173



174



175



176



177



178



179



180



181



182



183



184



185



186



187



188



189



190



191



192



193



Storfjord kommune Detaljregulering for Sommarsetet Resort 5424202002  26.06.2020 

 Saksutredning 1.gangs behandling for Lyngen kommune 

Side 1 av 4 

 

 

DETALJREGULERING FOR SOMMARSETET RESORT 5424202002 

BEHANDLING FØR HØRING OG UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN  

 

 

INNLEDNING: 

Storfjord kommune ved Miljø-, Plan-, og Driftsetaten er forespurt av Lyngen kommune om 

saksutredning til 1.gangs behandling av reguleringsplanforslag for Sommarsetet Resort, da 

saksbehandler i Lyngen kommune er begjært inhabil. Storfjord kommune har fått tilsendt 

sakens dokumenter og tidligere saksgang.  

 

Storfjord kommune har gjennomgått planforslaget og vurdert dette opp mot kommuneplanens 

arealdel for Lyngen kommune. Det er gjort gjennomgang av plandokumenter for å sikre de 

materielle krav i planforslag og saklig vurdering av disse. Storfjord kommune har vurdert 

oppstart av planarbeidet og det innledende arbeidet til å være utført etter krav i plan og 

bygningsloven § 12-3 og § 12-8. 

 

Arbeidet er utført av Storfjord kommune ved 

Leder: Trond Arne hoe, Miljø-, Plan-, og Driftssjef 

Saksbehandler (utøvende): Joakim Stensrud Nilsen, Planlegger 

 

 

Utredning: 
 

Reguleringsplanforslaget gjelder et areal på ca. 25mål på eiendommene 92/4, 92/9, 92/27 og 

92/37 ca. 1,5km nord for Lyngseidet. Planforslaget er fremmet av North Star Holding AS med 

Høgtuns Plankontor AS, SWECO Narvik AS og Trova AS som faglige konsulenter. 

 

 
Planforslaget 

Forslag til detaljregulering for Sommarsetet Resort er mottatt fra North Star Holding AS. 

Det planforslaget som foreligger til behandling består av:   

- Plankart i målestokk 1:1000 datert 05.06.20 (A2) 

- Reguleringsbestemmelser datert Udatert, Henviser til plankart 05.06.20  

- Planbeskrivelse Udatert, merket Offentlig ettersyn 

 

Hensikt med regulering 

Hensikten med reguleringen/ omreguleringen er å tilrettelegge for følgende: etablering av 

reiselivsrelatert næringsvirksomhet. 

 

Eiendomsforhold 

Enkelte hjemmelshavere fremkommer av planbeskrivelsen. Lyngen kommune får fremlegge 

eierliste dersom nødvendig. Det fremkommer klart at tiltakshaver ikke har hjemmel for hele 

planområdet.  

 

Forhold til overordnete planer 

Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel. Området er avsatt til bygging med 

arealformål BFT50 Fritids og turistformål, og kommuneplanbestemmelsene stiller krav om 

reguleringsplan. Kommunestyret i Lyngen har dermed vedtatt at bruken er ønsket utvikling av 
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området. 

 

Planområdet går i sør utenfor BFT50. Dette er nærmere beskrevet i planbeskrivelse og i 

saksutredninga.  

 

Innkomne merknader til planoppstart 

North Star Holding AS varslet, i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser, oppstart 

av planarbeidet til berørte parter i brev og kunngjorde det i lokalt lest avis. Innkomne 

merknader følger saken som vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er referert i 

planbeskrivelsen. 

 

Der Rådmannen/kommunedirektøren har kommentar til forslagsstillers håndtering 

fremkommer dette videre i saksutredninga.  

 

 

Vurdering: 
 

Innkomne merknader 

Tiltakshavers vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av planbeskrivelsen. 

Kommunen stiller ikke større krav ved dette stadiet enn det som fremkommer i 

saksfremlegget. Tiltakshaver bør vedlegge alle kommentarer til planarbeidet selv om disse 

ikke er fremmet i høringsprosess.  

 

Medvirkning 

Man bør bruke høringsperioden til å sikre intern medvirkning i tillegg til den eksterne 

høringsrunden. Utvalg og råd der deres handlingsområder kan bli berørt bør få saken til 

orientering. Intern medvirkning i kommuneorganisasjonen antas å ikke gi særlig innspill. 

Området er avklart i KPA og skal dermed ikke være omtvistet. Forslagstiller og kommunen 

bør invitere til orienterings-/drøftingsmøter med lokale parter for presentasjon av 

planforslaget.  

 

Konsekvensutredning 

Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII 

«Konsekvensutredninger», med tilhørende forskrift. Tiltaket er vurdert til å utføre 

konsekvensutredning for Geoteknikk. Nadre forhold er ikke vurdert til å utløse KU-krav. Det 

er ikke utarbeidet planprogram. 

 

Mangler ved planen 

Disse manglene må avskrives før planen kan tas til egengodkjenning. 

1. Byggegrense mot sjø er beskrevet i planbeskrivelse men fremkommer ikke i kart.  

2. Regulert vegarealer tar ikke høyde for grøfteareal og nødvendige skjæringer/fyllinger 

for etablering av vegtrasé. 

3. Planbeskrivelse tabell 3.0, Fylkesmannens uttalelse punkt 6.  

a. Plankart omfatter ikke 92/9 utenom adkomst fra Stigenveien og et mindre areal 

ved småbåtanlegg/molo.  

4. Planbeskrivelse side 29 under Jord og skogbruk - avsnitt 2.  

a. Er ikke aktuell i innsendte plankart. Avsnitt bør fjernes da disse 

problemstillingene bør avklares før planforslag sendes kommunen.  

5. Planbeskrivelse s. 29 Småbåtanlegg.  
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a. Geoteknisk vurdering, også i sjøarealer, skal være utført før planen kan 

egengodkjennes. Jamfør Rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging 

og byggesaksbehandling side 12. Andre plandokumenter må justeres i henhold 

til dette.  

6. Planbeskrivelse s.43 ang BFT3 og vurdering av rasfare. 

a. Reell farevurdering skal være utført før planen kan egengodkjennes. Jamfør 

Rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling 

side 12. Andre plandokumenter må justeres i henhold til dette.  

7. Planbeskrivelse s.45-46 4.2.3 Jord- og flomskred 

a. Reell farevurdering skal være utført før planen kan egengodkjennes. Jamfør 

Rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling 

side 12. Andre plandokumenter må justeres i henhold til dette. Influensområdet 

for aktsomhetskart for jord og flomskred kan merkes som hensynssone og 

tiltak justeres etter dette.  

8. Planbestemmelser mangler punkt angående utforming av bebyggelse (plassering, 

byggehøyder, takform etc). Det anbefales at planbestemmelser utformes etter nasjonal 

mal for reguleringsbestemmelser (www.planlegging.no). 

 

Kommentarer til planforslaget: 

1. Planbeskrivelsen inneholder mye direkte lovtekst og tekst som er beskrivelse av 

planprosess og saksbehandlingsprosedyre. Dette gjør dokumentet unødvendig stort og 

tunglest. Henvisning til lovtekst og forskrifter vil være tilfredsstillende.  

 

2. Det minnes om at planen i seg selv ikke gir tiltakshaver rettigheter på privat grunn, 

jamfør areal i planen på 92/9 og 92/4. Forslagstiller bør ha på plass avtaler med 

grunneiere før ferdigstilling av planen, eller justere planen for å kunne realisere 

prosjektet.  

 

3. Plan og bygningsloven § 12-7 punkt 13, med jordskiftelovens kapittel 5 om fordeling 

av planskapt verdiauke, bør vurderes av Lyngen kommune knytta til innlemming av 

og regulering av eiendom 92/4. Vår vurdering er at reguleringa av 92/4, kan gi 

verdiøkning av 92/27 og 92/37 (planområdet) gjennom avsetting til grønnstruktur og 

internveg, da bør pbl § 12-7 punkt 13 anvendes. Dette i samsvar med 

planbeskrivelsens kapittel 4.1 s.38 Grøntareal (GN, G). Se og planbestemmelsene § 

8.7 og 8.8. Disse bør gjennomgås med forslagsstiller og berørte parter. Disse setter 

restriksjoner på bruk for eiendommen 92/4. 

 

4. Vurdering av tiltaket og plassering av byggerestriksjon som følge av Nordnes 

fjellskred bør gjennomgås sammen med NVE i høringsperioden. Vurderinger skal 

gjøres jamfør TEK 17 7-3 og 7-4 med fokus på ønsket unntak for 4 utleieenheter i 

BFT3. 

 

5. Alle aktsomhets- eller utredede fareområder skal fremkomme i plankart. Utredninger 

skal være utført av fagkyndig firma.  

 

6. Utbygging av uleieenheter med universell utforming (bestemmelse § 3.9) bør knyttes 

til rekkefølgebestemmelse om tilknytning til byggetrinn.  

 

7. Utnyttelsesgrad for BFT1 er satt til 60%. Dette gir et område for utbygging på 2400 

m2 på disse 4daa. Behovet for slik utnyttelsesgrad fremkommer ikke av plandokument. 
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Samlet vurdering: 

Planen er fremmet i henhold til kommuneplanens arealdel, og er dermed overordnet del av 

kommunens ønskede utvikling av området.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget Detaljregulering 

for Sommarsetet Resort 5424202002 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Det bemerkes at kommunens kommentarer med de endringene dette kan medføre i 

planforslaget, kan utløse krav om 2.gangs høring og offentlig ettersyn. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Lyngen kommune fremmer Detaljregulering for Sommarsetet Resort 5424202002 og 

legger den ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-

10. 

 

2. Forslagsstiller skal etter endt høring og merknadsbehandling, innarbeide vedtatte 

endringer i planforslag før ny politisk behandling.  

 

 

Saksdokumenter: 
 

1.  Plankart  

2.  Reguleringsbestemmelser 

3.  Planbeskrivelse  

4.  Vedlegg A-F (Planbeskrivelse)  

 

 

 

 

 

197



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/770 -8 

Arkiv: L12 

Saksbehandler:  Daniel Høgtun 

 Dato:                 25.08.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
64/20 Lyngen formannskap 17.09.2020 

 

Reguleringsendring Årøybukt - lagerbygg 

Henvisning til lovverk: 
§ 12-14 plan- og bygningsloven 
Prop. 149 L (s46) 
Ot.prp. nr.32 (s238) 
 
Vedlegg 
1 Endring i reguleringsplan Årøybukt 
2 200702 200801 Plankartskisse 
3 Årøybukt_regbest_endringer 
4 Uttalelse til endring i reguleringsplan Årøybukt 
5 Uttalelse til søknad om endring av reguleringsplan for Årøybukt  - gnr 98/12 med flere - 

Lyngen kommune 
 

 

 

Rådmannens innstilling 
Reguleringsendring for reguleringsplan for Årøybukt vedtas jf. med § 12-14 i plan- og 
bygningsloven. 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Aurora Spirit Distillery har uttrykt behov for å sette opp et lagerbygg i området, da eksisterende 
lager i bunkersanlegg under Årøybukt begynner å nå sin kapasitet. Lagerbygget vil ha en 
byggestil som et langhus fra vikingtiden. Området er avsatt til turistanlegg (F2) i reguleringsplan 
for Årøybukt. Planarbeidet er utført av Arkitektkontoret Amundsen AS. 
 
 
Merknader 
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Endring i reguleringsplan Årøybukt ble sendt ut på høring 10.07, med høringsfrist 03.08. 
 
Sektormyndighet Merknad 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark Fylkesmannen viser til forarbeidene til 

lovendringen fra 2017, Prop. 149 L s.46, der 
departementet poengterer at det er 
konsekvensen av endringene, og ikke først og 
fremst størrelsen på endringen i seg selv, som 
vil være utgangspunktet for om det kan være 
enklere saksbehandling. Videre mener 
departementet at det også i større grad må 
gjøres en planfaglig og praktisk vurdering 
her, og at det legges vekt på konsekvensene 
for omgivelsene og behovet for en bredere 
medvirkning. Et avgjørende utgangspunkt for 
vurderingen bør være om endringene må 
betraktes som i vesentlig grad omstridt eller 
konfliktfylt. Forslaget tar sikte på å åpne for 
en enklere prosess også der det skal innføres 
nye planformål eller grensen mellom 
formålene endres, uten at det endrer planens 
karakter og går ut over planens 
hovedrammer. 
 
I denne saken ser ikke Fylkesmannen at 
foreslåtte endringer er av slik karakter at de 
må underlegges ordinær planprosess. Det 
understrekes at det er gjort etter en vurdering 
av endringens virkning opp mot 
Fylkesmannens ansvarsområder i plansaker, 
og at andre sektormyndigheter vil kunne ha 
en annen oppfatning etter en vurdering av 
deres saksfelt. 

Troms og Finnmark Fylkeskommune Mener det bør utarbeides en reguleringsplan 
for tiltaket jfr. Plan og bygningsloven §§ 12-1 
og 12-3. En reguleringsplan vil sikre 
forutberegnelighet for tiltaket. Dersom det 
senere ønskes utvidelse av anlegget, vil dette 
lettere la seg gjøre ved en reguleringsplan. 
Viser til ot.prp. nr. 32 (odelstingsproposisjon) 
der det heter at «mindre endringer» skal 
vurderes snevrere. For eksempel vil endring 
av arealformål ikke være en mindre endring. 

 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Tiltaket ligger innenfor område avsatt til turistanlegg (F2) i reguleringsplan for Årøybukt. Det 
må sees i sammenheng med vedtak om å gi dispensasjon til å etablere destilleri på området i 
2015. 
 
Økonomiske konsekvenser 
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Endring i plan vil trolig bidra til at Aurora Spirit drifter bedre i fremtiden, da de har behov for 
mer lagringsplass i nærheten av destilleriet. Det vil også kunne bidra til at Aurora Spirit blir en 
mer attraktiv reisedestinasjon, da det er planlagt omvisning og lignende i lagerbygget. 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Ingen endring fra gjeldende plan. 
 
Miljøkonsekvenser 
Ingen endring fra gjeldende plan. 
 
Folkehelse/friluftsliv 
Ingen endring fra gjeldende plan. 
 
Kulturminner 
Ingen særskilte merknader til endringen fra Fylkeskommunen, men minner om 
aktsomhetsplikten. 
 
Skulle det under arbeidet i marka komme fram gjenstander eller andre spor som indikerer eldre 
tids aktivitet i området, må arbeidet stanses omgående og melding sendes Troms og Finnmark 
fylkeskommune og Sametinget, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
(Kulturminneloven) § 8 andre ledd. Denne meldeplikten må formidles videre til de som skal 
utføre arbeidet. 
 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Det gis noe motstridende merknader fra sektormyndighetene, der Fylkesmannen har tatt 
utgangspunkt i departementets forarbeid til lovendring fra 2017, mens Fylkeskommunen tar 
utgangspunkt i en odelstingsproposisjon fra 2008. 
 
Administrasjonen har vurdert det slik at det er urimelig i denne saken å kreve en fullverdig 
reguleringsprosess etter §§ 19-1 og 19-3, og at dispensasjoner i reguleringsplaner er uønskelig 
av mange årsaker (se høringsbrev for mer utfyllende begrunnelse). Videre vurderer 
administrasjonen det slik at man i denne saken har anvendt § 12-14 etter hensikten med loven, 
nemlig rask og smidig saksgang i et tilfelle der tiltaket ikke har vesentlige konsekvenser for 
feltet for øvrig, eller endrer hovedrammer i plan.  
 
Eierforholdet for Aurora Spirit Distillery og feltet satt av som turistanlegg (F2, eid av Årøybukt 
eiendom AS) er nokså sammenfallende. Det er samme person som er tiltakshaver for begge, 
tiltaket vil ha lite/ingen konsekvenser for øvrige interesser, og kommunen anser derfor ikke 
tiltaket som konfliktfylt eller omstridt. 
 
Aurora Spirit holder til dels på med turistvirksomhet, da de har omvisningsturer i destilleriet og 
bunkeranlegg (som i dag brukes som lager). Dette gjør vurderingen om hvor vidt tiltak er i tråd 
med plan noe utfordrende. Det vurderes som mer hensiktsmessig å endre formålene til 
kombinasjonsformål, og også ta destilleribygget inn i plan, da det gir et mer nøyaktig bilde av 
aktiviteten på området. 
 
Administrasjonens konklusjon er at endring i reguleringsplan etter § 12-14 er det egnede 
verktøyet i lovverket i denne saken. Ved ytterligere dispensasjoner vil man miste oversikten 
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over utviklingen av området, og at en full planprosess virker urimelig belastende for 
tiltakshaver, forholdene tatt i betraktning. 
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Lyngen kommune  
Plan, næring og teknikk 
 
 

 

 
Telefon:  77 70 10 00 

 
E-post: post@lyngen.kommune.no 

 

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

 
 
 

 

    

«MOTTAKERNAVN»                                        
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
«MOTTAKEREPOST» 
 
«KONTAKT» 

 

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato 
«REF» 2020/462-1 7653/2020 L12 10.07.2020 

 

Endring i reguleringsplan Årøybukt 

 
Lyngen kommune sender endring i reguleringsplan Årøybukt (plan ID: 1938200801) ut på 
høring, og ønsker å benytte § 12-14 i plan- og bygningsloven. Planarbeidet er utført av 
Arkitektkontoret Amundsen AS. Lyngen kommune ønsker innspill innen 3. august. 
 
Bakgrunn: 
I 2015 fikk Årøybukt eiendom AS tillatelse om dispensasjon fra godkjent reguleringsplan av 
2008. Dispensasjon gjelder planens reguleringsbestemmelser 1.2, vedrørende område definert 
som turistanlegg (F2), hvor ønsket var å sette opp et destilleri for spritproduksjon. Anlegget 
skulle også brukes til turistnæring, hvor det tilbys omvisning og lignende. I utgangspunktet skulle 
et gammelt militæranlegg under bakkenivå brukes til lagring, men Aurora Spirit Distillery har nå 
behov for et lagerbygg på området. 
 
Kommunens vurdering 
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Aurora Spirit har begynt å drive godt, og fungerer som et kombinasjonsformål 
industri/turistnæring. Anlegget har nå behov for mer lagringsareal. Kommunen har anbefalt 
tiltakshaver å søke om endring i reguleringsplan etter § 12—14 i plan- og bygningsloven, framfor 
å fremme en ny dispensasjonssøknad for tiltaket. Vanligvis vil ikke administrasjonen anbefale 
dette ved endring av formål i reguleringsplan, men har vurdert det som hensiktsmessig i dette 
tilfelle. Årsaken er som følger: 

 Anlegger fungerer til dels som turistnæringsanlegg, som verdens nordligste whisky 
destilleri med omvisningsturer og lignende. Behov for lagerbygg må til dels sees i lyset 
av at det også drives aktivitet der i tråd med dagens formål. 

 Dispensasjoner i reguleringsplaner er generelt uønskelig. Det vil til slutt gjøre plankartet 
intetsigende, og man i økende grad miste forutsigbarhet for utvikling i området. Ved 
endring i reguleringsplan vil både destilleriet og lagerbygg tegnes inn i plankartet, og 
beskrives i bestemmelsene. 

 Destilleriet burde kanskje vært tatt inn med en endring i reguleringsplan i utgangspunktet, 
ikke med en dispensasjon. Man kunne fått bedre oversikt over fremtidige behov på et 
tidlig tidspunkt, som behov for lagring. 

 Endring vurderes til å ikke tilsidesette det opprinnelige formålet i vesentlig grad. 
Lagerbygget vil komme i bakre del av området, mens de mest attraktive områdene for 
turistnæring vil være nærmere sjøen. 

 Tilrettelegging for bedre drift av Aurora Spirit, også kunne vil gi bedre betingelser for 
turistnæringen på området, da det er en annen type severdighet enn naturopplevelser. 

 Krav til full planprosess etter § 12-3 i plan- og bygningsloven, vurderes til å belaste 
tiltakshaver i urimelig grad, overnevnte forhold tatt i betraktning. 

 
Det er lite trolig at en dispensasjon av lagerbygg ville blitt stoppet i den politiske behandlingen 
av saken. Den reelle vurderingen er om lagerbygget skal inn via dispensasjon eller endring i 
reguleringsplan, og administrasjonen vurderer langt på vei at endring i plan er å foretrekke i dette 
tilfellet. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Daniel Høgtun 
planlegger 
Direkte innvalg: 40028526 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
 
Vedlegg 
1 200702 200801 Plankartskisse 
2 Årøybukt_regbest_endringer 
3 Søknad dispensasjon 

 
 
Tilsvarende brev sendt til: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK Statens hus Damsveien 1 9800 VADSØ 
TROMS OG FINNMARK 
FYLKESKOMMUNE 

Postboks 701 9815 VADSØ 
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Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO 
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Lyngen

TEGNFORKLARING

Kilde for basiskart: Ekvidistanse:

1:1000Kartmålestokk:

m

AREALPLAN ETTER PBL AV 2008

Forslagsstiller:

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Begrenset høring fra: ............... til: ..............

PLANEN ER UTARBEIDET AV:

Møtesaksnr Dato Sign

kommune

0 10 20 30 40 m
Koordinatsystem:

Nasjonal arealplan-ID:

Høydegrunnlag:

Dato for basiskart:

Kartopplysninger
Basiskartet er tegnet med svak gråfarge

Plandata

Plantype:

Behandlingsorgan

EUREF89 UTM sone 33

NN 2000

Utskriftsformat: A2

5424 - 200801

Detaljregulering

Aurora Spirit
Opplevelsessenter og hytteområde

PLANVEDTAK

Kommunestyrets vedtak (egen godkjenning)

Plangrense

Formålsgrense

JURIDISKE LINJER OG PUNKT

Påskrift feltnavn

Påskrift areal

PÅSKRIFT

BEBYGGELSE OG ANLEGG

Abc
Abc

i Årøybukt

Lyngen kommune

30.06.2020

Plankart datert: 02.07.2020 Sign: MJ / HA
Saksnr:

Byggegrense

Planlagt bebyggelse

Regulert senterlinje

Regulert kant kjørebane

Regulert parkeringsfelt

Målelinje/Avstandslinje

Avkjørsel

Påskrift breddeAbc

Påskrift radiusAbc

Påskrift plantilbehørAbc

Fritid- og turistformål (1170)

Kjøreveg (2011)

Parkering (2080)

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

BFT

SKV

SPA

(PBL §12-5 NR.2)

(PBL §12-5 NR.1)

Mindre endring:

BKB Kombinert bebyggelse og anleggsformål (1800)
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Det bare viser for foreslåtte endringer i bestemmelser 
 

BESTEMMELSER TIL NY REGULERINGSPLAN FOR OPPLEVELSESSENTER 
OG HYTTEOMRÅDE PÅ EIENDOMMENENE 98/12, 13, 15, 16, 17, 20, 
ÅRØYBUKT, LYNGEN KOMMUNE. 
PLAN NR. L12- 

 
1 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 25 gjelder disse bestemmelsene for det området som på 
reguleringsplankartet er avgrenset med plangrense. 

 
II 

 
Området innenfor plangrensen er avsatt til følgende formål: 

 
1. BYGGEOMRÅDER 

1.1 Hytteområder (H1-H15) 
1.2 Turistanlegg, samt Fritids- og turistformål (F1,-F2 BFT1) 
1.3 Naustområder (N) 
1.4 Kombinert bebyggelse- og anleggsformål (BKB1-BKB2) 

 
2. TRAFIKKOMRÅDER 

 
3. FAREOMRÅDER 

 
4. SPESIALOMRÅDER 

 
5. FELLESOMRÅDER 

5.1 Felles adkomst 
5.2 Felles parkering (P1-P7, SPA1-SPA3) 

 
 
 

III 
 

1. BYGGEOMRÅDER 
 
1.1 Hytteområder (H1-H15) 

 
1.2 Turistanlegg, fritids- og turistformål (F1-BFT1) 

a) Området BFT1 skal nyttes til reiselivsområde med tilhørende anlegg. 
 

b) For område F2 kan det oppføres et anlegg med et maksimalt areal T-BRA 
4000m2 innenfor formålsgrensen. Anlegget kan ha maksimal høyde 12m over 
terreng. Anlegget skal ha et moderne arkitektonisk uttrykk. 

 
c) Anlegget kan knyttes til eksisterende vann og avløpssystem i området. 

 
d) Allmennheten skal sikres tilgang til stier og brygger i området. Brygger og 

fellesanlegg skal være tilgjengelig for rullestolbrukere. 
 

e) Underjordiske anlegg (tidligere forsvarsanlegg) skal eies og driftes av 
hjemmelshaver for turistanlegget (hovedbruksnr.). Dette gjelder innenfor hele 
planområdet. 

 
f) For feltet F2 skal det foreligge godkjent bebyggelsesplan før byggetillatelse gis. 
 
g) Det tillates på BFT1 lokal tilrettelegging rundt BKB1-2 for manøvrering og parkering 

av varebiler og lastebiler tilknyttet virksomhetene. Dette arealet må vises på 
utomhusplan ved søknad om rammetillatelse. 
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h) Det tillates på BFT1 mindre utvidelse av anleggene i BKB1-2.  
 

1.3 Turistanlegg (F1) 
 

1.4 Naustområde (N) 
 

1.5  Kombinert bebyggelse- og anleggsformål (BKB1-BKB2) 
 
a) I områder BKB1 og BKB2 tillates det oppført kombinert industri/fritids- og 

turistformål. 
b) Bebyggelse kan ha maksimal høyde 12m over terreng. 
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

 Telefon: 78 95 03 00 
www.fylkesmannen.no/tf 
 
Org.nr. 967 311 014 

  Vår dato:  Vår ref: 

  16.07.2020  2020/7350 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  10.07.2020  2020/462 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Frans Eriksen, 78 95 04 16 
  
 
 
  

Lyngen kommune 
Strandveien 24 
9060 LYNGSEIDET 
 
 

  

 

Uttalelse til endring i reguleringsplan Årøybukt - Plan ID 1938200801 - 
Lyngen kommune 

Vurdering av forenklet prosess 
Lyngen kommune har vurdert endringen å være av slik karakter at disse kan gjøres etter slik 
forenklet prosess som følger av plan- og bygningsloven § 12-14 annet og tredje ledd.  
Dette er særbestemmelser for visse reguleringsendringer som innebærer at det gjøres unntak fra 
hovedregelen i § 12-14 første ledd om saksbehandlingen.  
 
Fra bestemmelsen hitsettes: 

«Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om endringer i reguleringsplan når 
endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover 
hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. 

Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter, og eierne og festerne av 
eiendommer som direkte berøres av vedtaket, og andre berørte, skal gis anledning til å uttale seg. 
Jf. for øvrig § 1-9» 

 
Hva gjelder det tiltenkte anvendelsesområdet for forenklet prosess vises til forarbeidene til 
lovendringen fra 2017, Prop. 149 L s.46, hvorfra følgende hitsettes: 
 

«Som det fremgår av omtalen foran av gjeldende rett, er det normalt ikke anledning til å innføre 
nye planelementer i reguleringsplanen ved bruk av reglene om «mindre endring». Departementet 
mener dette må endres for å få en mer fleksibel og ressursbesparende gjennomføring av enklere 
planendringer. Det er samtidig naturlig å erstatte begrepet «mindre endringer» med en tydeligere 
formulering der det fremgår at det er konsekvensen av endringene, og ikke først og fremst 
størrelsen på endringen i seg selv, som vil være utgangspunktet for om det kan være enklere 
saksbehandling. Departementet mener det også i større grad må gjøres en planfaglig og praktisk 
vurdering her, og at det legges vekt på konsekvensene for omgivelsene og behovet for en bredere 
medvirkning.  
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  Side: 2/2 

Slik departementet ser det, bør et avgjørende utgangspunkt for vurderingen være om endringene 
må betraktes som i vesentlig grad omstridt eller konfliktfylt, og derfor krever bredere medvirkning 
og grundigere behandling. Dersom endringen ikke er av en slik karakter og den også ligger 
innenfor planens hovedramme, vil endringen kunne anses å være av en slik art at prosessen kan 
forenkles. Dette gjelder selv om det foreligger protester fra naboer eller andre berørte.  
 
Forslaget tar sikte på å åpne for en enklere prosess også der det skal innføres nye planformål eller 
grensen mellom formålene endres, uten at det endrer planens karakter og går ut over planens 
hovedrammer. Departementet forutsetter at dagens ordning, hvor fagmyndighetenes uttalelser 
tillegges vekt, videreføres. Dersom uttalelsene har karakter av innsigelse og klart gir uttrykk for at 
det er behov for full planbehandling, bør kommunen ta hensyn til dette i den videre 
planbehandlingen. Vilkårene for enklere prosess vil da normalt ikke være til stede» 
 

Det er kommunen som planmyndighet som vurderer om forholdene ligger til rette for forenklet 
prosessform i den enkelte sak. Berørt sektormyndighet vil imidlertid kunne oppfatte at endringene 
berører deres ansvarsområder i slik grad og på slik måte at det er behov for ordinær planprosess. 
 
I denne saken ser ikke Fylkesmannen at foreslåtte endringer er av slik karakter at de må underlegges 
ordinær planprosess. Det understreker at dette er gjort etter en vurdering av endringenes virkning 
opp mot Fylkesmannens ansvarsområder i plansaker, og at andre sektormyndigheter vil kunne ha 
en annen oppfatning etter en vurdering av deres saksfelt. 
 
Det understrekes videre at Fylkesmannens vurdering av prosessform i plansaken ikke er bindende 
for Fylkesmannen som klageinstans i et tilfelle der valg av prosessform påklages. 
 
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at selv om endringene tas etter forenklet prosess vil likevel de 
ordinære reglene om kunngjøring av reguleringsplaner gjelde. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet uttalte seg om dette spørsmålet 17.12.19. Departementet 
konkluderer med at «det er de ordinære reglene om kunngjøring av reguleringsplaner som gjelder, også 
for endringer som vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 andre og tredje ledd» 
 
Med hilsen 
 
Hans Kr. Rønningen 
Seksjonsleder plan 

  
 
Frans Eriksen 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr 
Fylkeshuset, pb 701, 9800 Vadsø Besøksadresse 77 75  50 00 922420866 

E-post 
 

 
postmottak@tffk.no Tffk.no   
 

  
  

LYNGEN KOMMUNE 
   
9060 LYNGSEIDET 

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/18670-3 Annbjørg Løvik 

   
31.07.2020 

 
 

Uttalelse til søknad om endring av reguleringsplan for Årøybukt  - gnr 98/12 
med flere - Lyngen kommune 

Troms- og Finnmark fylkeskommune viser til brev av 10.7.2020, hvor det søkes om endring av 
reguleringsplan etter plan- og bygningslovens § 12-14.  
 
Plan, folkehelse og kulturavdelingen, koordinerer fylkeskommunens uttalelser i plansaker. 
 
Planfaglig uttalelse:  
Gjeldende plan for området er reguleringsplan for Årøybukt med planID 1938200801, i Lyngen kommune.  
Det søkes om endring etter plan- og bygningslovens § 12-14 for denne planen.  
 
I 2015 fikk Årøybukt eiendom AS dispensasjon fra godkjent reguleringsplan av 2008. Dispensasjon gjelder 
planens reguleringsbestemmelser 1.2, vedrørende område definert som turistanlegg (F2), hvor ønsket var 
å sette opp et destilleri for spritproduksjon. Anlegget skulle også brukes til turistnæring, hvor det tilbys 
omvisning og lignende. I utgangspunktet skulle et gammelt militæranlegg under bakkenivå brukes til 
lagring, men Aurora Spirit Distillery har nå behov for et lagerbygg på området. 
 
Lyngen kommune opplyser at Aurora Spirit har begynt å drive godt, og fungerer som et 
kombinasjonsformål industri/turistnæring. Anlegget har nå behov for mer lagringsareal. Kommunen har 
anbefalt tiltakshaver å søke om endring i reguleringsplan etter § 12—14 i plan- og bygningsloven, framfor 
å fremme en ny dispensasjonssøknad for tiltaket. Vanligvis vil ikke administrasjonen anbefale dette ved 
endring av formål i reguleringsplan, men har vurdert det som hensiktsmessig i dette tilfellet. 
 
På grunn av at tiltaket ikke er i tråd med gjeldende plan ble det gitt en dispensasjon for tiltaket i 2015, og 
vi anser at dette er en utvidelse av tiltaket.  Vi mener det bør utarbeides en reguleringsplan for tiltaket jfr. 
plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-3. En reguleringsplan vil sikre forutberegnelighet for tiltaket. 
Dersom det senere ønskes utvidelse av anlegget, vil dette lettere la seg gjøre ved en reguleringsplan. 
 
Troms- og Finnmark fylkeskommune viser til Ot.prp.nr.32- side 238, hvor det heter:  
 

Forutsetningen er at begrepet «mindre endring» skal vurderes snevrere. For eksempel vil endring 
av arealformål ikke være en «mindre» endring. En justering av grensene mellom to formål kan 
likevel i de fleste tilfeller anses som en mindre vesentlig endring. Dette må ses i sammenheng med 
at det nå også i utgangspunktet kreves reguleringsplan for areal for bebyggelse og anlegg, og for 
omformingsområder. 
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Ut over dette har vi ingen ytterligere planfaglige merknader.  
 
Vi ber om å få tilsendt vedtak i saken. 
 
Kulturminnefaglig uttalelse – arkeologi:  
Plan, folkehelse og kulturarvavdelingen kjenner ikke til automatisk freda kulturminner i det aktuelle 
området. Vi har derfor ingen særskilte merknader til endringen.  
 

Vi minner imidlertid om aktsomhetsplikten, som bør tas med i et evt. vedtak. Vi foreslår følgende 
formulering: 
 

Kulturminner og aktsomhetsplikt: 
 

Skulle det under arbeidet i marka komme fram gjenstander eller andre spor som indikerer eldre 
tids aktivitet i området, må arbeidet stanses omgående og melding sendes Finnmark 
fylkeskommune og Sametinget, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (Kulturminneloven) 
§ 8 andre ledd. Denne meldeplikten må formidles videre til de som skal utføre arbeidet.  

 
Denne uttalelsen er gitt på vegne av Troms og Finnmark fylkeskommune. Vi gjør oppmerksom på at det 
skal hentes inn en egen uttalelse fra Sametinget, avdeling for miljø, areal og kulturvern, Finnmark. 
 
 
 
 

Med hilsen 
 

Charles Petterson 
assisterende avdelingsleder 

for plan, folkehelse og kulturarvavdelingen 
 
 

Annbjørg Løvik 
seniorrådgiver  

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
Mottakere: 
LYNGEN KOMMUNE 
 
 
Kopi til: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK 
Sametinget 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/247 -10 

Arkiv: 101/5 

Saksbehandler:  Daniel Høgtun 

 Dato:                 07.09.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
65/20 Lyngen formannskap 17.09.2020 

 

Dispensasjon 101/5 politisk behandling 

Henvisning til lovverk: 
§ 19-2 plan- og bygningsloven 
§ 1-8 plan- og bygningsloven 
 
Vedlegg 
1 101/5 - Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan - Knut Mathisen 

 

 

 

Rådmannens innstilling 
Dispensasjonssøknaden for fradeling av fritidseiendommer på eiendom 101/5 avslås etter § 19-2 
i plan- og bygningsloven. 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Dispensasjonssøknaden gjelder fradeling av 3 fritidsboliger i et område avsatt til LNFR i 
kommuneplanens arealdel. I tillegg er det rundt 80 meter fra vegen til sjøen, så søknaden må 
også ansees som en dispensasjon fra § 1-8 i plan- og bygningsloven «Forbud mot tiltak mv. 
langs sjø og vassdrag». Det aktuelle arealet er totalt sett 6,8 dekar. Tiltakshaver opplyser om at 
han ønsker å selge eiendom for å opparbeide kapital til å utvikle område for 
turistnæringsvirksomhet innenfor regulert område i Koppangen. 
 
Området ligger på Sommarsetet i nord-østlig del av Lyngenhalvøya, der det er areal avsatt til 
spredt fritidsbebyggelse i området (LSF26), som ligger over fylkesvegen til vest. 
 
Kartutsnitt arealplan (tiltakshavers eiendom i rødt): 
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Kartutsnitt hyttefradeling: 
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Merknader 
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark Tilrår ikke dispensasjon. Det bemerkes at det 

er område avsatt til hyttebygging i nærheten, 
og at det derfor bør være mulig å finne 
alternativ plassering. Det er vanskelig å se at 
fordelene med å gi dispensasjon er klart 
større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Så langt vi kan se vil hensynene 
bak bestemmelsene i kommuneplanen bli 
vesentlig tilsidesatt. Tiltaket kan virke 
privatiserende i et område hvor det er forbud 
mot denne type tiltak. Det vil også være i 
strid med sentrale politiske føringer gitt av 
regjeringen. Vi kan ikke se at det i dette 
tilfellet foreligger samfunnsinteresser av en 
slik vekt at de forhold reglene om tiltak i 
hundremeterssonen skal ivareta bør vike. 
Ut fra sakens miljømessige forhold anbefaler 
vi derfor Lyngen kommune å avslå søknaden. 
Vi ber med dette om å få tilsendt vedtak i 
saken når dette foreligger. 

Troms og Finnmark Fylkeskommune Tilrår ikke dispensasjon. Eventuell bygging i 
strandsonen bør skje i området der det er 
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bygd fra før, slik at den skjer mest mulig 
konsentrert. I tråd med nasjonale og regionale 
føringer, anmoder vi kommunen å være 
restriktive til byggetiltak i strandsonen. 
Eventuell ny bebyggelse bør i området bør 
lokaliseres til det allerede avsatte området for 
spredt fritidsbebyggelse. Vi kan ikke se at det 
foreligger fordeler som er større enn 
ulempene ved å gi dispensasjon for omsøkte 
fradeling og anbefaler kommunen å avslå 
søknaden. Vi ber om å få tilsendt kommunens 
avgjørelse når denne foreligger. 

Statens Vegvesen Minner om at kommunen har vedtatt 
byggegrense langs fylkesvegene i kommunen 
på 15 m. Eventuell dispensasjon fra denne må 
forelegges Fylkeskommunen. Intern 
atkomstveg o g vilkår for bygging må også 
avklares med Fylkeskommunen. 

Sametinget Minner om aktsomhets- og meldeplikt jf. § 8 
annet ledd, om man skulle finne spor etter 
eldre aktivitet. Ingen merknader utover dette. 

 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Området har formål LNFR i kommuneplanens arealdel. Det finnes i samme plan et område med 
hensynssone friluftsliv ca. 150 meter nord, langs strandsonen. 
 
Økonomiske konsekvenser 
De økonomiske konsekvensene for selve tiltaket det søkes om, må isolert sett vurderes som 
små/ubetydelig. Utover mulige inntekter for lokale entreprenører på bygg, så vil trolig 
ringvirkningene bestå av lokal dagligvarehandel et par ganger i året. 
 
De økonomiske konsekvensene videre er noe usikre. Dersom midlene fra salg blir brukt til å 
utvikle et reiselivsanlegg i Koppangen, slik tiltakshaver skisserer, vil det kunne ha positive 
økonomiske konsekvenser i form av ringvirkninger for byggbransjen, arbeidsplasser, skatt og 
lignende. Administrasjonen ser ingen grunn til å tvile på at dette er hensikten, men det bør 
påpekes at kommunen ikke har kontroll på om pengene brukes til næringsaktivitet eller ikke, da 
de to områdene ikke er del av samme plan, og man har i så måte ikke mulighet til å settet 
rekkefølgebestemmelser som sikrer næringsbebyggelse i takt med fritidsutbyggelse. Kommunen 
har heller ingen kontroll på om det brukes lokale entreprenører for utbyggingen, eller om det 
skapes noen arbeidsplasser på et slikt anlegg. 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Oppskyllingshøyde for flodbølge som følge av fjellskred vil slå ca. 20 meter inn på eiendommen 
med en sannsynlighet på 1/1000. Dersom tiltak skal føres opp innenfor faresonen, må det først 
foreligge en positiv vurdering etter § 7-4 i TEK17. 
 
Krav til geoteknisk vurdering i tråd med 3.4 i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. 
 
Folkehelse/friluftsliv 
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Som sektormyndighetene påpeker kan tiltaket virke privatiserende i område mellom veien og 
sjøen, og friluftslivsinteresser bli skadelidende. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Kommunen har begrenset anledning til å gi dispensasjon. Dispensasjon kan ikke gis dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene bak lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering (§ 19-2 pbl, andre ledd).  
 
Ved vurdering av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og 
mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser 
om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 
negativt om dispensasjonssøknaden (§ 19-2 pbl, fjerde ledd). 
 
Administrasjonens vurdering er i samsvar med innspill fra Fylkesmannen og Fylkeskommunen. 
Formålet vil bli tilsidesatt, og det er vanskelig å se at det finnes klart større fordeler enn ulemper 
ved tiltaket. Privatisering av strandsonen er generelt sett uønskelig, og der man har formål som 
nødvendigvis bør ligge langs sjø, bør disse konsentreres, slik at ikke unødig store områder blir 
avgrenset for allmennheten. Det finnes et område avsatt til fritidsbebyggelse i nærheten, og en 
stor del av dette feltet er på tiltakshavers eiendom, så det blir utfordrende å argumentere med at 
det ikke finnes alternative plasseringer. Administrasjonen ser gjerne at tiltakshaver får utviklet 
turistnæringsområdet i Koppangen, og veileder gjerne på framgangsmåte for fradeling i område 
avsatt til fritidsformål (LSF26 i kommuneplanens arealdel). 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/701 -13 

Arkiv: 111/1 

Saksbehandler:  Daniel Høgtun 

 Dato:                 07.09.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
66/20 Lyngen formannskap 17.09.2020 

 

Dispensasjon 111/1 politisk behandling 

Henvisning til lovverk: 
§ 19-2 plan- og bygningsloven 
 
Vedlegg 
1 Søknad om disp til  2 tomter 
2 Skisse 2 nye parseller 291019 
3 NVEs merknad - Søkand om dispensasjon for fradeling / flytting av 2 boligtomter - GBnr 

111/1 - Lyngen kommune 
 

 

 

Rådmannens innstilling 
Dispensasjonssøknaden for boligtomter på eiendom 111/1 avslås etter § 19-2 i plan- og 
bygningsloven. 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Dispensasjonssøknaden gjelder fradeling av to boligtomter i område avsatt til LNFR med 
hensynssone landbruk (H510_1) i kommuneplanens arealdel. Søknaden må sees i sammenheng 
med område avsatt til spredt boligbebyggelse (LSB83) vest for det søkte området, nærmere 
veien. Søker argumenterer med at det er mye myr i det avsatte området, og at det er bedre egnet 
for boligbygging lengere opp i høyden. 
 
 
 
Merknader 
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Fylkesmannen i 
Troms og 
Finnmark 

Tilrår ikke dispensasjon. Tiltaket er søkt gjennomført i et område med 
sammenhengende områder dyrka og dyrkbar jord. Det vil føre til at 
dette sammenhengende jordbruksarealet punkteres av rene 
boliginteresser. Etablering av boligtomter her vil unne føre til vesentlige 
drifts og miljømessige ulemper, ved at disse sammenhengende arealer 
vanskeligere kan tas i bruk til landbruksformål. 
 
Så langt vi kan se vil det være mulig å plassere boligtomter i områder 
avsatt til dette formål på eiendommen. Alternativ plassering er mulig. 
 
Fylkesmannen anbefaler Lyngen kommune å avslå søknad slik den 
foreligger. Vi kan ikke se at det foreligger samfunnsinteresser av en slik 
vekt at landbruksinteressene skal vike. Dersom kommunen kommer til 
at landbruksinteressene blir bedre ivaretatt ved gjennomføring av 
tiltaket, ber vi om at dette begrunnes. Vi ber om å få tilsendt 
kommunens avgjørelse når denne foreligger. 
 

Troms og 
Finnmark 
Fylkeskommune 

Fylkeskommunen anbefaler kommunen å avslå søknaden slik den 
foreligger. Vi kan ikke se at det i denne saken foreligger 
samfunnsinteresser av en slik vekt at landbruksinteressene skal vike. 

Statens Vegvesen Ingen merknader. 
NVE Området ligger på tynn hav-/strandavsetning. Det er ifølge NGUs kart 

med mulighet for marin leire, svært stor sannsynlighet for tynne lokale 
forekomster av marin leire. NVE henviser til veileder nr. 7/2014 
«Sikkerhet mot kvikkleireskred».  
 
Dersom tomtene ligger innenfor aktsomhetsområde må søker kunne 
vise at tomten er trygg og tilfredsstiller kravene i pbl § 28-1 og TEK17, 
kap. 7, § 7-3. Søker må da kontakte en geoteknisk konsulent som må 
vurdere om tomten er sikker nok, og konsulenten vil etter en overordnet 
vurdering fastslå om det må utføres en undersøkelse i felt med boring. 
 
Kartvedlegg fra NGU: 

 
 

Sametinget Minner om kulturminneloven § 8 andre ledd. Ingen øvrige merknader. 
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Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Området ligger i en LNFR område med hensynssone landbruk, øst for formål avsatt til spredt 
boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel. 
 
Kartutsnitt kommuneplanens arealdel: 

 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
NVE bemerker at søknaden flytter tomtene inn i et område med svært stor sannsynlighet for 
tynne lokale forekomster av marin leire. Dette i seg selv er ikke avgjørende for hvor vidt 
administrasjonen tilrår dispensasjon eller ikke, men det kan sette ytterligere krav til utredning 
for søker, da det er mulig det må foretas boring på området. Hvis det innstilles positivt i politisk 
behandling, må tiltakshaver innhente en vurdering fra en geoteknisk konsulent. 
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Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Kommunen har begrenset anledning til å gi dispensasjon. Dispensasjon kan ikke gis dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene bak lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering (§ 19-2 pbl, andre ledd).  
 
Ved vurdering av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og 
mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser 
om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 
negativt om dispensasjonssøknaden (§ 19-2 pbl, fjerde ledd). 
 
Etter en samlet vurdering kan ikke administrasjonen se at fordelene er større en ulempene i 
denne søknaden. Jordbrukshensyn belastes og grunnforhold er mer kompliserte, sammenlignet 
med plassering innenfor området avsatt til formålet nærmere veien (LSB83). Både 
Fylkesmannen og Fylkeskommunen fraråder dispensasjon av jordbrukshensyn. Dette er ikke 
bare av hensyn til selve arealet som skal bebygges, men også av hensyn til å ha 
sammenhengende jordbruksområder. Lyngen kommune ønsker flere boliger, men vurderes det 
til å finnes alternativer innenfor det avsatte området.  
 
Fordelene ansees ikke som klart større enn bakdelene, gjeldende formål blir tilsidesatt, og 
sektormyndigheter har frarådet dispensasjon. Administrasjonen vurderer ikke vilkår i § 19-2 
som oppfylte, og har ikke anledning til å gi dispensasjon. Administrasjonen foreslår 
boligbygging innenfor det avsatte område i kommuneplanens arealdel.
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SØKNAD OM DISPENSASJON  

For tiltak på følgende eiendom 
Gnr. Bnr. Fnr. Snr. Eiendommens adresse: 
 
 

    

Søknaden innsendes av: 
Tiltakshaver, navn: Adresse: 

 
 

 

Kontaktperson: Telefon dagtid: Epostadresse: 

 
 

  

 

Jeg/vi søker dispensasjon fra: (sett kryss for det riktige) 
 Kommuneplanens arealdel 
 Kommunedelplan 
 Reguleringsplan (områdeplan, detaljplan, bebyggelsesplan) 

Planens navn: 
 Plan- og bygningsloven (PBL)  
 Byggteknisk forskrift (TEK17) 
 Annet 

Beskriv: 
 

Jeg vi søker om dispensasjon fra følgende bestemmelser i tilknytning til overnevnte: 
 
 
 
 
 
 

 

For å kunne bygge/gjøre: (beskriv hva du skal bygge/gjøre, som for eksempel bruksendring del av 
eksisterende bygg fra bolig til næring, bygge garasje osv.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

111 1 Lenangsveien 1745

Reidun Helen Nilsen Gullvegen 18, 9022 KROKELVDALEN

Kjell R. Lundvoll 97871321 kjell@jlbc.no

X

Formål LNFR

Fradeling av 2 boligparseller og senere oppføring av bolig, samt veg og VA for disse.

Reidun Helen Nilsen 96991999 post@lyngenexperience.no
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Jeg/vi søker om: 
 Dispensasjon etter pbl § 19-1 (permanent) 
 Dispensasjon etter pbl § 19-3 (midlertidig) fram til følgende dato: 

 

Begrunnelse for dispensasjonssøknaden.  
(1.Vurdere om hensynet bak bestemmelsen du søker dispensasjon fra settes vesentlig til side. 2. Beskrive hvorfor 
fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene). Bruke gjerne eget ark og legg ved. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Signaturer 
Dato og sted   Underskrift tiltakshaver 

 
 

 

Dato og sted Eventuell ansvarlig søker 

 
 

 

 

Vedlegg: 
Beskrivelse av vedlegg Vedlagt Ikke relevant 

Kvittering for nabovarsel (krav)   
Tegninger   
Situasjonsplan   
Eventuelle uttalelser/vedtak fra andre myndigheter (se SAK10 
§6-2) 

  

Andre vedlegg: 
 
 

  

 

 

X

Plassering av tomtene ligger utenfor grensen for boligbygging. Området der boligene er tenkt plassert i

KU til arealplanen anses dårlig egnet til boligtomter, det er mye myr i området og det kreves mye

opparbeiding. Det er derfor ønskelig og anses mer praktisk å flytte plassering lengre fra vegen der det er

forhøyning og berg, og bedre egnet for boligtomter. Selv om det blir litt mere veg så blir det mindre

terrenginngrep da endret plassering anses lite krevende for opparbeidelse. Området er dårlig egnet til

dyrking og har lite skog. En kommer med denne plassering også lengre unna høyspentlinjen som går

forbi området. En kan ikke se noe ulemper med dette, og hensyn til plb. 19-2 anses ivaretatt.

12.11.19 JL BYGG CONSULT AS

12.11.19 Reidun Helene Nilsen

X

X

XTillatelse avkjørsel

og utdrag KU
X

X
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06.11.2017kilden.nibio.no

Kart fra Kilden
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Kjell
Mangekant

Kjell_2
Mangekant

Kjell_4
Mangekant

Kjell_6
Mangekant

Kjell_8
Mangekant

Kjell_10
Mangekantet linje

Kjell_12
Linje  

Kjell_14
Tekst i maskinskrift
180

Kjell_15
Linje  

Kjell_17
Linje  

Kjell_19
Tekst i maskinskrift
Formålsgrense

Kjell_20
Tekst i maskinskrift
4

Kjell_21
Tekst i maskinskrift
50

Kjell_22
Tekst i maskinskrift
30

Kjell_23
Tekst i maskinskrift
50

Kjell_24
Tekst i maskinskrift
30

Kjell_25
Tekst i maskinskrift
59

Kjell_26
Ellipse

Kjell_1
Mangekant

Kjell_3
Mangekant

Kjell_5
Mangekant

Kjell_7
Mangekant

Kjell_9
Mangekant

Kjell_11
Mangekantet linje

Kjell_13
Linje  

Kjell_16
Linje  

Kjell_18
Linje  

Kjell_27
Ellipse



 

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no 

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971 

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst 

Middelthunsgate 29 Abels gate 9 Kongens gate 52-54 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvegen. 1B Vangsveien 73 

Postboks 5091, Majorstuen  Capitolgården Postboks 2124  Postboks 4223 

0301 OSLO 7030 TRONDHEIM 8514 NARVIK 3103 TØNSBERG 6800 FØRDE 2307 HAMAR 

      

 

Lyngen kommune 

Kjosveien 8 

9060 LYNGSEIDET 

 

   

Vår dato: 01.04.2020         

Vår ref.: 202002898-2     

Arkiv: 323   Saksbehandler: 

Deres dato: 02.03.2020 Eva Forsgren 

Deres ref.: 2019/701-4 

   

22959616/efor@nve.no 

1 

NVEs merknad - Søkand om dispensasjon for fradeling / flytting av 2 

boligtomter - GBnr 111/1 - Lyngen kommune 

  

Vi viser til søknad om dispensasjon. NVE er nasjonal forvaltningsmyndighet for forebygging av 

skredulykker, tiltak som berører vassdrag og vassdragsrelatert fare og elektriske anlegg. NVE er 

høringspart i plansaker hvor energianlegg, vassdrag og skredutsatte områder berøres.  

Det søkes om fradeling til to boligtomter. Området ligger på tynn hav-/strandavsetning. Det er ifølge 

NGUs kart med mulighet for marin leire, svært stor sannsynlighet for tynne lokale forekomster av marin 

leire. 

 

 
 

 

 

Løsmassene i området er kartlagt på en svært overordnet nivå i målestokk 1:250 000. Det er derfor 

mulig at det er lokale forhold med tynt dekke av løsmasser til fjells i området. Når tiltaket ligger på 

marine avsetninger finnes det i NVEs veileder nr. 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred»  i kapitel 4.5 

en prosedyre for utredning av aktsomhetsområder og faresoner. Her er det viktig å merke seg at fra og 

med nr 6. i prosedyren er det påkrevd med vurdering av en geoteknisk konsulent (en fagkyndig).  
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Side 2 

 

 

 

 

I prosedyren nr.3 skal området med marine avsetninger avgrenses. Det er tiltakshaver som skal påse at 

området har tilfredsstillende sikkerhet. Hvis det er sannsynlig at det i hovedsak er tynn avsetning på 

steinig grunn kan det i noen tilfeller utføres en enklere form for vurdering av grunnforhold ved hjelp av 

prøvegraving og/eller sondering til berg, kunnskap fra eksisterende bygging og dokumentasjon av dybde 

til fjell. Hvis det kun er et tynt lag av løsmasse og tiltaket fundamenteres på fjell, vil tiltaket kunne 

vurderes å ligge utenfor aktsomhetsområde for kvikkleireskred. Det er mulig at det er tilfelle her.  

 

 

Hvis tiltaket ligger innenfor aktsomhetsområdet må søker kunne vise at tomten er trygg og tilfredsstiller 

kravene i pbl § 28-1 og TEK 17 kap. 7, § 7-3. Her kan veiledning om tekniske krav til byggverk være en 

fordel å bruke. Søker må da kontakte en geoteknisk konsulent som må vurdere om tomten er sikker nok. 

Konsulenten vil etter en overordnet vurdering fastslå om det må utføres en undersøkelse i felt med 

boring.  

 

Skulle det likevel vise seg at man kommer i kontakt med usikker byggegrunn, ber vi om at vår veileder 

nr 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred, som finnes på våre internettsider www.nve.no, legges til grunn 

for arbeidet. 

 

Med hilsen 

 

Knut Aune Hoseth 

regionsjef 

Eva Forsgren 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/93 -2 

Arkiv: L10 

Saksbehandler:  Daniel Høgtun 

 Dato:                 07.09.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
67/20 Lyngen formannskap 17.09.2020 

 

Dispensasjonssøknad 86/6 og 83/1 Gjerdelva Kraft AS 

Henvisning til lovverk: 
§ 19-1 plan- og bygningsloven 
§ 19-2 plan- og bygningsloven 
 
Vedlegg 
1 86/6 og 83/1 Søknad om opprettelse av festetomter og dispensasjon fra kommunens 

arealplan 
 

 

 

Rådmannens innstilling 
Dispensasjonssøknaden for opprettelse av festegrunn og bygging av vannkraftverk vedtas etter 
§§ 19-1 og 19-2 i plan- og bygningsloven 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Gjerdelva falleierlag har besluttet å leie ut rettigheter nødvendig for bygging og drift av Gjerelva 
kraftverk til CK Kraftholding Nord AS, som har opprettet datterselskapet Gjerdelva Kraft AS, 
som skal bygge ut kraftverket. Utbygging av vannkraftverk unntatt krav til byggesaksbehandling 
i plan- og bygningsloven, men tiltaket krever imidlertid at det innvilges dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel. 
 
Tillatelse til utbyggelse gis gjennom konsesjonssøknad til NVE. Den er for omfattende til å 
legges til som vedlegg, men kan leses her: 
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/200901248/831284  
 
Kraftverket er prosjektert med inntak på kote 587 og kraftstasjon på kote 32, med utløå til elv på 
kote 26 ved Gjerdelva. Kraftverket vil ha en årlig gjennomsnittsproduksjon på ca. 16,6 GWh. 
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Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Konsesjonssøknaden har vært på høring, og alle høringsinstanser har hatt anledning til å uttale 
seg. NVE har vurdert alle uttalelser i sin behandling av konsesjonssøknaden, og 
dispensasjonssøknaden kan derfor tas opp til behandling uten forutgående høringsrunde. 
 
Økonomiske konsekvenser 
De økonomiske konsekvensene er beskrevet i konsesjonssøknaden. Lokalt sett er de 
økonomiske konsekvensene noe uoversiktlige, men det kan komme positive lokale/regionale 
ringvirkninger fra utbyggingen i form av arbeidsplasser, kortreist strøm, utbygging av 
infrastruktur etc. 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
For kvaliteten på drikkevannet bør ikke utbyggingen ha noen negativ innvirkning. Lyngen 
kommune er i tillegg i ferd med å utrede en alternativ vannforsyning for Lyngseidet. Viser før 
øvrig til konsekvensutredning i dispensasjonssøknaden (side 21-33) 
 
Miljøkonsekvenser 
Konsekvensutredning er gjort i konsesjonssøknaden (side 21-33). 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Konsesjonssøknaden er i hovedsak grunnlaget for hvor vidt det kan bygges og driftes et 
vannkraftverk i Gjerdelva. For kommunen må man ta stilling til om fordelene er større enn 
bakdelene, og om tiltaket vesentlig tilsidesetter formålet i plan. Begge kravene i § 19-2 er 
vurdert godt ivaretatt konsesjonssøknaden, og man har tatt høyde for avbøtende tiltak der 
utbygging vil kunne belaste interessene i området, eksempelvis reindrifta. 
Konsekvensutredningen følger samme metodikk som når kommunen selv rullerer inn områder i 
kommuneplanens arealdel. 
 
Administrasjonen vurderer kravene i § 19-2 som oppfylte.
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/548 -10 

Arkiv: L10 

Saksbehandler:  Daniel Høgtun 

 Dato:                 08.09.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
68/20 Lyngen formannskap 17.09.2020 

 

Dispensasjon 3 hytter 99/18 politisk behandling 

Henvisning til lovverk: 
§ 19-2 plan- og bygningsloven 
 
 

 

 

Rådmannens innstilling 
Dispensasjonssøknad for hytter på eiendom 99/18 avslås etter § 19-2 i plan- og bygningsloven 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Søknaden gjelder 2 fradelinger for fritidsbolig/hytte fordelt på et nokså stort område, der det er 
gitt 3 alternativer. Alle alternativene ligger i område avsatt til LNFR i kommuneplanens 
arealdel. Det nord-østligste alternativet ligger tett opp mot område avsatt til spredt 
fritidsbebyggelse (LSF30) i kommuneplanens arealdel. Det sør-vestligste alternativet ligger 
rundt 50 meter fra nedslagsfelt for drikkevann. 
 
 
Kartutsnitt kommunekart (hyttealternativer i rødt. Skravert felt nede til venstre er nedslagsfelt 
for drikkevann): 
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Merknader 
 
Fylkesmannen Tilrår ikke dispensasjon. Eiendommen ligger på 

Drabeng mellom Lyngseidet og Koppangen, innenfor 
vår/sommer og høstbeiteområdet til Reinbeitedistrikt 
33T Ittunjárga. Bestefarsbakken og Storbakken er et 
forholdsvis inngrepsfritt område. Slike områder er 
svært sentrale for reindriften, spesielt på våren 
(kalvingsperioden) og høsten (brunstperioden). 
Hytteutbygging i området vil medføre økt ferdsel og 
menneskelig aktivitet. Dette vil føre til negative 
konsekvenser for distriktet ved at rein trekker seg bort 
og viktige områder for rein dermed går tapt. 
Det vil derfor ikke være reindriftsfaglig tilrådelig å gi 
tillatelse til fradeling av hyttetomter som 
ligger ved Bestefarsbakken og Storbakken. 
Fylkesmannen tilrår at søknad om dispensasjon fra 
plansituasjonen i dette området avslås. 

Fylkeskommunen Ingen merknad 
Sametinget Området er befart, uten at det ble registrert automatisk 

fredede samiske kulturminner. Minner om 
kulturminneloven § 8. 

Ittunjarga Distrikt 33T Ittunjárga har sommerbeite i Lyngen 
kommune med beitetider fra 1.3 til 31.12, og har 
dermed vår-, sommer- og høstbeiter i kommunen, 
inkludert kalvings- og brunstområder. Reindrift er en 

234



næring som i sin helhet er basert på naturlig beite, noe 
som gjør den areal avhengig og ekstra sårbar for 
utbygginger, forstyrrelser og klimaendringer. 
Konsekvensene av endret arealbruk kan være både på 
lokal og intermediær skala. Disse konsekvensene er 
vanskelig å påvise på forhånd, men selv mindre tiltak 
kan gi store konsekvenser over lang sikt og sett i ett 
under et større område. Omsøkte tiltak ligger i vår, 
sommer og høst beiteland, inkludert brunstområde. 
Området ligger også tett innpå flyttleie og 
oppsamlingsområde som brukes under høstflytting. 
Hyttebygging medfører økt ferdsel og forstyrrelser for 
reindrifta, spesielt under brunsttiden, noe som vil slå 
negativt ut for produksjon, og skape forstyrrelser under 
samling av rein for pramming. Hyttebygging i utmark 
innskrenker reindriftens beiteområder. Av den grunn 
mener vi at hyttebygging må konsentreres til 
eksisterende bebyggelse eller avsatte områder for 
hyttefelt. Etter det distriktet kjenner til er det ledige 
hyttetomter i hyttefelt i nærområdet, av den grunn ser vi 
det som unødvendig å åpne for hyttetomter utenfor 
avsatt område. I forbindelse med siste rullering av 
arealplanen kom det frem at det er nærmere 500 ledige 
hyttetomter i kommunen. Således er det unødvendig å 
binde opp ytterligere arealer for dette formålet.  
I denne dispensasjonssøknaden er det søkt om 3 
hyttetomter, Fielbma, Festefarsbakken og Storbakken. 
Av disse er Fielbma nær bebyggelsen og kan aksepteres 
av reinbeitedistriktet. Reinbeitedistriktet fraråder at de 
to andre hyttetomtene (med alternativ plassering) 
innvilges, da det vil medføre negative konsekvenser for 
reindriften i området. 

Statens Vegvesen Avkjørsel må søkes fra vegmyndighetene, ved godkjent 
disposisjon. 

Mattilsynet Mattilsynet ønsker ikke at det blir lagt til rette for økt 
trafikk i nedslagsfelt. Dei tre hyttene nær nedslagsfeltet 
til Elvejordvatnet kan gjøre det, men usikker på om det 
er i en grad av betydning. 
 

 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Mattilsynet påpeker at tiltak som øker aktivitet i nedslagsfelt for drikkevann er uønskelig.  
 
Krav til geoteknisk vurdering etter punkt 3.4 i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. 
 
 
Folkehelse/friluftsliv 
De to sørligste alternativene kan virke privatiserende i utfartsområde. 
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Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Kommunen har begrenset anledning til å gi dispensasjon. Dispensasjon kan ikke gis dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene bak lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering (§ 19-2 pbl, andre ledd).  
 
Ved vurdering av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og 
mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser 
om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 
negativt om dispensasjonssøknaden (§ 19-2 pbl, fjerde ledd). 
 
Av de tre alternativene er det nordligste alternativet det mest attraktive, da det ligger nært et felt 
avsatt til fritidsformål, og vurderes ikke å belaste eksisterende formål i særlig grad, men selv for 
det alternativet er det vanskelig å se et argument for at fordelene er større enn ulempene. Det er 
også vanskelig å se hvorfor ikke dette tiltaket skal trekkes innenfor formålsgrensen til 
fritidsbebyggelse, da det framstår som et åpenbart alternativ. 
 
De to sørligste alternativene er belastende for reindrifta, og må vurderes til å ikke oppfylle 
kravene i § 19-2, da LNFR formålet blant annet skal brukes til reindriftsformål. I tillegg er det 
uønskelig å tilrettelegge for mer trafikk inn i nedslagsfelt for drikkevann.
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/435 -3 

Arkiv: 98/63 

Saksbehandler:  Beathe Ditlefsen 

 Dato:                 07.09.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
69/20 Lyngen formannskap 17.09.2020 

 

98/63: Dispensasjon fra bestemmelse i reguleringsplan for Årøybukt 

Henvisning til lovverk: 
 
Plan- og bygningsloven 
Reguleringsplan for Årøybukt 

Vedlegg 

1 Dispensasjon TBRA 

2 Planbestemmelser reguleringsplan for 
Årøybukt 

 

 

Rådmannens innstilling 
I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen for 

Årøybukt pkt. 1.1 d) til oppføring av fritidsbolig på eiendommen gnr 98 bnr 63 med inntil 200 

T-BRA.  

Det presiseres at dette vedtaket kun omfatter søknad om dispensasjon fra planbestemmelsen for 
eiendom 98/63. Omsøkte tiltak må ikke igangsettes før særskilt tillatelse er gitt av 
administrasjonen i Lyngen kommune. 
 
Nabovarsling må være foretatt jf PBL §21-3.  
 

Saksopplysninger  
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Jukka Marin, tiltakshaver, skal føre opp fritidsbolig i hyttefelt i Årøybukt på gnr 98 bnr 63. 
Eiendommen omfattes av «Bestemmelser til ny reguleringsplan for opplevelsessenter og 
hytteområde på eiendommene 98/12, 13, 15, 16, 17, 20, Årøybukt, Lyngen kommune. Plan nr. 
L12.» Reguleringsplanen er godkjent av Lyngen kommunestyre 20.05.2008. 
 
Det søkes om oppføring av fritidsbolig med samlet bebygd areal på inntil 200 m2. Av 
reguleringsplanens bestemmelse punkt 1.1 d) fremgår det at det tillates bebygd areal på inntil 
120 m2 i dette området. Tiltakshaver søker derfor dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen for 
planlagte tiltak. 
 

  
Fig – kartskisse som viser eiendommens plassering 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Fritidsboligene i det planlagte hyttefeltet har en eiendom på rundt 1000 m2 hver. Det er mao 
planlagt forholdsvis god avstand mellom fritidsboligene i dette området. Oppføring av bygning 
som planlagt vil ikke påvirke forholdet til nærliggende nabobebyggelse i stor grad.   
 
Omsøkte dispensasjon vurderes ikke å berøre sektormyndigheters interesser da det ikke foretas 
endringer i formålet i plan. Søknaden har derfor ikke vært på høring.  
 
Det er tidligere gitt to like dispensasjoner i samme område. De samme begrunnelsene går igjen. 
Reguleringsplanen ble vedtatt for over 10 år siden, og det har skjedd store endringer i markedet 
siden da. Eiendomsutvikler Årøybukt Eiendom AS har opplevd at salg av hyttetomt ikke har 
blitt gjennomført pga begrensningen i T-BRA på 120 m2.  
 
Det kan nevnes at Årøybukt Eiendom har vært i kontakt med Lyngen kommune vedrørende 
dispensasjon fra bestemmelsen i reguleringsplanen, punkt 1.1 d) som gjelder bygningsstørrelse 
på eiendommene. Det er da orientert om at dispensasjon etter PBL kapittel 19 kan kun gis for 
enkeltvedtak, og ikke for en generell endring av plan eller bestemmelse. Grunneier må derfor 
foreta endring av reguleringsplanen dersom behovet for dispensasjon fra arealbegrensningen er 
aktuelt for tiltakene i dette området. 
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Lyngen kommune har orientert Årøybukt Eiendom As om fremgangsmåten på dette. 
 
 
Omsøkte tiltak vil ikke påvirke bruken av området utover det som er tilfellet i dag. Det vil heller 
ikke påvirke sol- og utsiktsforholdene til nabobebyggelsen utover det som kan forventes for 
bebyggelse i slike hyttefelt. Det er også gitt dispensasjon fra samme planbestemmelse tidligere. 
Vilkårene for dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2 er derfor tilstede. 
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H:\Etater\PlanBygg\Byggesak\Skjema\DISPENSASJON.doc

Tiltakshaver
Navn Telefon (dagtid) Mobiltelefon

  Jukka Marin                                                                 358 40 167 0124
Adresse Postn Poststed

  Unkarinpolku 20                                                      70820 Kuopio  Finland

SØKNAD OM DISPENSASJON

Det søkes om dispensasjon for følgende eiendom
Gnr. Bnr. Fnr. Snr. Eiendommens adresse

    98           63                                            Årøybukt, 9060 Lyngseidet

Det søkes med dette om dispensasjon fra:

Kommuneplanens bestemmelser 
Reguleringsplan 
Bebyggelsesplan 
Plan- og bygningsloven 
Teknisk forskrift 
Vegloven

X Annet: Reguleringsbestemmelser av 30.01.2006

Det søkes om dispensasjonen fra følgende bestemmelse/forskrift:

Det søkes om dispensasjon fra «Bestemmelser til ny reguleringsplan for opplevelsessenter og hytteområde på 
eiendom 98/52, Årøybukt, Lyngen kommune. Plan nr. L12-«, nærmere bestemt punkt 1.1 d). 
Punktet lyder; Det er maksimalt tillatt å bygge 120m2 T-BRA på hver tomt. Byggets gesimshøyde skal ikke 
overstige et gjennomsnitt på maks 4,5m over terreng, og den maksimale mønehøyden skal ikke overstige et 
gjennomsnitt på maks 6,5m over terreng.

Vi søker om å få oppjustert T-BRA til 200 m2. Dette punktet blir dermed lydende:
Det er maksimalt tillatt å bygge 200m2 T-BRA på hver tomt. Byggets gesimshøyde skal ikke overstige et 
gjennomsnitt på maks 4,5m over terreng, og den maksimale mønehøyden skal ikke overstige et gjennomsnitt på 
maks 6,5m over terreng.

Begrunnelse for å søke dispensasjon er (angi evt. fordeler/ulemper dispensasjonen medfører):

Siste reguleringsplan for området ble vedtatt i 2008. Siden 2008 har det skjedd store endringer i markedet, 
spesielt behovet for større fritidsboliger. Utbyggingsprosjektet har vært i gang siden 2007. På 10 år er det kun 
realisert 12 tomter. Eiendomsutvikler (Årøybukt eiendom as) har de siste årene møtt på en rekke konkrete 
henvendelser, der begrensingen i T-BRA har medført at man ikke har fått salg av tomt.
Vi kan ikke se noen ulemper med dispensasjonsendringen, da alle tomter er på ca. 1000 m2. Fordelene med 
dispensasjonsendringen vil lære langt større enn evt. ulemper, da det vil medføre etablering, noe som vil 
komme Lyngen kommune til nytte. Erfaringer viser at grunneiere, lokalt næringsliv og lokalsamfunn ofte har 
mye å høste av fritidsboliger, både i utbyggings- og driftsfase.

Tiltakshavers underskrift
Sted og dato Underskrift

Kuopio 29.6.2020                                                                       Jukka Marin

Vedlagt følger:

Reguleringsplan, områdekart, bestemmelser.
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MERKNADER:

Jukka Marin

Hytte Årøybukt

Plan H01 og Hems

TILTAKSHAVER:

BYGGEFIRMA:

PROSJEKT:

STATUS:

PROSJEKTNR.:

TEGNINGEN VISER:

REV.

Byggemelding

20-0234

ARK-2-1-01
TEGNING NR.:

INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS,  PB 161, 7223 MELHUS,  TLF: 72 85 69 00

MOH:

BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR:

FORMAT:DATO:TEGNET AV: KONTROLLERT AV:

POSTNR:

ADRESSE:

POSTSTED:

BRA H01 + HEMS:

ENERGIMERKEOppvarmet BRA: BYA: VOLUM:

BRA TOTALT:

.

-

A3CSB 28.08.20

-

-

-

100,7+26,2 m²

131,3 m² 131,3 m²

131,3 m²

-Lyngen

KAS

m³

MÅLESTOKK:

1:100

TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV
NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE.
TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.

Forbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga. tekniske
føringer. Arealer er beregnet ut fra tegning og er oppgi  iht. NS3940.
Tekniske forhold i bygningsmessig u ørelse kan påvirke arealer i mindre
grad.

Boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. Kravet gjelder ikke dersom
boenheten oppføres med vannbåren varme. Unntak for skorstein
forutse er at vannbåren varme dekker minimum behov for romoppvarming
i stue eller lsvarende rom. Det kan beny es annen oppvarming på
baderom, soverom eller rom som skal holde lavere innetemperatur. Det er
ikke krav l vannbårent varmeba eri for ven lasjonen, og det omfa er
heller ikke oppvarming av varmt tappevann.

Det er beregnet sikkerhetsglass på vinduer/balkongdører med
brystningshøyde mindre enn 0,8 m i områder der det er angi
terrasser/uteplasser. De e kan fravike fra perspek ver i huskatalogen og
det kommer fram av dør- og vindusskjema hvilke vinduer/balkongdører
de e gjelder

Prosjektering iht TEK 17.
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Index Dato Beskrivelse Sign Kontr.

H01 1:100

Hems 1:100

VEDLEGG E1

Sikkerhetsglass leveres ihht. Plan og bygningsloven
og glassbransjens anbefalinger.
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MERKNADER:

Jukka Marin

Hytte Årøybukt

Snitt

TILTAKSHAVER:

BYGGEFIRMA:

PROSJEKT:

STATUS:

PROSJEKTNR.:

TEGNINGEN VISER:

REV.

Byggemelding

20-0234

ARK-2-2-01
TEGNING NR.:

INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS,  PB 161, 7223 MELHUS,  TLF: 72 85 69 00

MOH:

BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR:

FORMAT:DATO:TEGNET AV: KONTROLLERT AV:

POSTNR:

ADRESSE:

POSTSTED:

BRA H01 + HEMS:

ENERGIMERKEOppvarmet BRA: BYA: VOLUM:

BRA TOTALT:

.

-

A3CSB 28.08.20

-

-

-

100,7+26,2 m²

131,3 m² 131,3 m²

131,3 m²

-Lyngen

KAS

m³

MÅLESTOKK:

1:100

TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV
NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE.
TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.

Forbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga. tekniske
føringer. Arealer er beregnet ut fra tegning og er oppgi  iht. NS3940.
Tekniske forhold i bygningsmessig u ørelse kan påvirke arealer i mindre
grad.

Boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. Kravet gjelder ikke dersom
boenheten oppføres med vannbåren varme. Unntak for skorstein
forutse er at vannbåren varme dekker minimum behov for romoppvarming
i stue eller lsvarende rom. Det kan beny es annen oppvarming på
baderom, soverom eller rom som skal holde lavere innetemperatur. Det er
ikke krav l vannbårent varmeba eri for ven lasjonen, og det omfa er
heller ikke oppvarming av varmt tappevann.

Det er beregnet sikkerhetsglass på vinduer/balkongdører med
brystningshøyde mindre enn 0,8 m i områder der det er angi
terrasser/uteplasser. De e kan fravike fra perspek ver i huskatalogen og
det kommer fram av dør- og vindusskjema hvilke vinduer/balkongdører
de e gjelder

Prosjektering iht TEK 17.

R
om

hø
yd

e 
2,

3m

R
om

hø
yd

e 
2,

2m

2 
01

0

1 
90

0

600 1 919 600

35,0°

U-verdi >0,18W/m²K

Gj.snitt u-verdi
vinduer/dører
<1,2W/m²K

U-verdi >0,18W/m²K

U-verdi >0,22W/m²K

For beregning BRA hems

Index Dato Beskrivelse Sign Kontr.

Snitt A 1:100

VEDLEGG E2

Sikkerhetsglass leveres ihht. Plan og bygningsloven
og glassbransjens anbefalinger.
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MERKNADER:

Jukka Marin

Hytte Årøybukt

Fasader

TILTAKSHAVER:

BYGGEFIRMA:

PROSJEKT:

STATUS:

PROSJEKTNR.:

TEGNINGEN VISER:

REV.

Byggemelding

20-0234

ARK-2-3-01
TEGNING NR.:

INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS,  PB 161, 7223 MELHUS,  TLF: 72 85 69 00

MOH:

BYGGEKOMMUNE: GNR/BNR:

FORMAT:DATO:TEGNET AV: KONTROLLERT AV:

POSTNR:

ADRESSE:

POSTSTED:

BRA H01 + HEMS:

ENERGIMERKEOppvarmet BRA: BYA: VOLUM:

BRA TOTALT:

.

-

A3CSB 28.08.20

-

-

-

100,7+26,2 m²

131,3 m² 131,3 m²

131,3 m²

-Lyngen

KAS

m³

MÅLESTOKK:

1:100

TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV
NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE.
TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.

Forbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga. tekniske
føringer. Arealer er beregnet ut fra tegning og er oppgi  iht. NS3940.
Tekniske forhold i bygningsmessig u ørelse kan påvirke arealer i mindre
grad.

Boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. Kravet gjelder ikke dersom
boenheten oppføres med vannbåren varme. Unntak for skorstein
forutse er at vannbåren varme dekker minimum behov for romoppvarming
i stue eller lsvarende rom. Det kan beny es annen oppvarming på
baderom, soverom eller rom som skal holde lavere innetemperatur. Det er
ikke krav l vannbårent varmeba eri for ven lasjonen, og det omfa er
heller ikke oppvarming av varmt tappevann.

Det er beregnet sikkerhetsglass på vinduer/balkongdører med
brystningshøyde mindre enn 0,8 m i områder der det er angi
terrasser/uteplasser. De e kan fravike fra perspek ver i huskatalogen og
det kommer fram av dør- og vindusskjema hvilke vinduer/balkongdører
de e gjelder

Prosjektering iht TEK 17.

Index Dato Beskrivelse Sign Kontr.

Fasade 1 1:100

Fasade 2 1:100

Fasade 3 1:100

Fasade 4 1:100

VEDLEGG E3

Sikkerhetsglass leveres ihht. Plan og bygningsloven
og glassbransjens anbefalinger.
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2017/39 -15 

Arkiv: 144 

Saksbehandler:  Kåre Fjellstad 

 Dato:                 03.09.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
70/20 Lyngen formannskap 17.09.2020 

 

Planprogram: kommunedelplan energi og klima i Nord Troms 

Henvisning til lovverk: 
 
Plan- og bygningsloven 
Vedlegg 
1 Vedtak fra Nord Troms Regionråd 19. september 2019 
2 Planprogram_ 28.08.2020 
3 Kommunal planstrategi 2019-2022 
4 Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2029 
5 Kommunedelplan for energi og klima Nord Troms 

2010-2014 
 

 

 

Rådmannens innstilling 
 

Planprogram for Kommunedelplanen sendes ut til felles høring for kommunene i Nord 
Troms og legges frem for godkjenning etter merknadsbehandling.  
 
 
 

Saksopplysninger 
I kommunal planstrategi er det vedtatt at det skal utarbeides en energi og klimaplan gjennom et 
samarbeid mellom kommunen i Nord Troms.  En slik Kommunedelplan vil være kommunens 
strategi og handlingsprogram for en bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet.   
  
Nord Troms Regionråd har etter innspill fra kommunene i Nord Troms vedtatt i møte 19. 
september 2019 å foreta en rullering av eksisterende Kommunedelplan for Energi og klima.  
 

259



 
Vedlagt er beskrivelse som foreslår hva energi og miljøplanen skal inneholde, hvor den skal 
være plassert i plan- og styringssystem, og hvordan den skal utarbeides.  
 
 
 
 

Vurdering  
Rådmannen anbefaler at Kommunedelplan for energi og klima utarbeides som en selvstendig 
temaplan og at vedlagte planprogram sendes på høring. 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 

Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 

E-post: regionrad@ntroms.no 

www.nordtromsportalen.no  

 

Til  

Kommunene i Nord-Troms 

 

MELDING OM VEDTAK FRA NORD-TROMS REGIONRÅD: 

 

EMNE: Møte nr 8-2019 

STED: Gammelgården/Reisafjord hotel, Sørkjosen 

TIDSPUNKT: 19. september 2019 

 

Sak 32/19   Energi- og klimaplan Nord-Troms 

Saksdokumenter:  

• Kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms 2010-2014 

• Vedtak fra rådmannsutvalget sak 34/19 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Saksopplysninger: 

Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen (Nord 

Troms- kommunene) har felles kommunedelplan for energi og klima. Eksisterende 

Energi- og klimaplan (2010-2014) ble vedtatt av Nord-Troms kommunene i 2010.  

 

Planens hovedmål var: 

1. Stabilisere de totale klimagassutslippene innen 2014 

2. Redusere de totale klimagassutslippene med 20% sett i forhold til 1991 

nivå innen 2020  

3. Jobbe for økt bruk av fornybar energi 

Planens handlingsdel beskriver tiltak som skal gjennomføres for å oppnå de satte 

mål.  

 

Rådmannsutvalget har vedtatt at de ønsker at regional energi og klimaplan rulleres, 

og at miljøfyrtårnarbeid tas inn og handlingsplan rulleres. 

 

Nasjonale føringer: 

Revisjon av planer som energi- og klimaplan skal vurderes minst hvert fjerde år i 

forbindelse med utarbeidelse og vedtak av kommunal planstrategi, jfr. pbl § 10. 

Handlingsprogrammet til energi og klimaplaner skal revideres årlig. 

 

Et viktig argument er myndighetenes vektlegging av klima og miljø i "Nasjonale 

forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023, der ei av fire 
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utfordringer er "Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en 

offensiv klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning".  

 

Status i arbeidet: 

De 6 kommunene i Nord Troms har bestilling fra kommunestyrene om å utvikle en 

aktuell og handlingsorientert plan for kommunenes arbeid med klima, miljø og 

energi. Rådmannsutvalget i Nord Troms oppnevnte en arbeidsgruppe med en 

representant fra hver kommune. 

 

Arbeidsgruppen har uttrykt at planens handlingsdel ikke gir tilstrekkelig mål-barhet 

da handlingene ikke er tilstrekkelig konkretiserte. Arbeidsgruppen er samstemte i at 

eksisterende plans fokusområder ikke er dekkende for de utfordringene som Nord-

Troms vil stå overfor de nærmeste år. Ny plan må utarbeides slik at denne er i tråd 

med dagens målsetninger, satt i nasjonale rammer som Norge er forpliktet til 

gjennom Paris-avtalen.  

 

Det uttrykkes også behov for at ny plan må hensynta konsekvensene av 

klimaendringenes praktiske innvirkning på samfunn og miljø. Handlingsdelen må 

derfor også ta hensyn til mer krevende overvanns- og avløpshåndtering, 

drikkevannsforsyning, erosjonssikring mv 

Underveis i arbeidet, (mars 2019), ble det gjort henvendelse til Miljødirektoratet om 

støtte/tilskudd til prosjektledelse. Det viste seg at praksis fra direktoratet var at det 

ikke gis slik støtte men gjorde oppmerksom på muligheten for å søke støtte til å 

opprette et klimanettverk. 

Arbeidsgruppen vurderte det slik at man har mangler både med hensyn til 

kompetanse og kapasitet. Konsekvensen av dette vil etter arbeidsgruppens 

vurdering være at ferdigstilling av strategi og handlingsplan vil ligge uendelig langt 

frem i tid hvis vi først skal tilegne oss nødvendig kompetansen og så gå løs på 

arbeidet med å rullere planen. 

Vedtak fra Rådmannsutvalget: 

«34/19 ENERGI – OG KLIMAPLAN 

Med bakgrunn i at man ikke fikk finansiert en stilling til dette, har man alternativt 

sett på muligheten for å utarbeide en energi- og klimaplan gjennom 

konsulentbistand. Det er utarbeidet et konkurransegrunnlag. Estimat på 

kostnader for hver enkelt kommune er ca. kr. 100 000,-. 
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Vedtak: Saken videresendes til regionrådet for politisk forankring. Hver kommune 

vil få en kostnad på kr. 100 000,-. Det foreslås lagt inn som tiltak for å utarbeide 

energi- og klimaplan i budsjett for 2020.»  

 

Forslag til vedtak:  

1. Nord-Troms Regionråd anbefaler eierkommunene å prioritere bevilgning i 

budsjettet for 2020 på kr 100.000 pr kommune til kjøp av tjenester for 

revisjon av kommunedelplan for Energi og klimaplan for Nord-Troms. 

2. Lyngen kommune foreslås som administrativt ansvarlig for arbeidet. 

3. Arbeidsgruppen foreslås sammensatt av en representant fra hver kommune. 

 

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 

 

 

 

Rett protokollutskrift bevitnes 

Berit Fjellberg 

Referent 
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Beregnet til 

Politisk behandling i kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa 

og Kvænangen, Nord Troms.  

 

 

Dato 

August, 2020 

 

 

 

PLANPROGRAM 
KOMMUNEDELPLAN 

ENERGI OG KLIMA 
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Rambøll Norge AS 

NO 915 251 293 MVA 

 

 

 

 

 

  

 

Rambøll 

Kobbes gate 2 

PB 9420 Torgarden 

N-7493 Trondheim 

 

T +47 73 84 10 00 

https://no.ramboll.com 

 

 

 

 

PLANPROGRAM 

KOMMUNEDELPLAN ENERGI OG KLIMA 

 
Oppdragsnavn Rullering av kommuneplan for energi og klima i Nord- Troms 

Prosjekt nr. 1350040615 

Mottaker Kommunene i Nord- Troms 

Dokument type Planprogram- saksgrunnlag for politisk behandling 

Versjon 1 

Dato 21.08.2020 

Utført av Inge Grøntvedt 

Kontrollert av Anne Orderdalen Steen og Heidi Ødegård Berg 

Godkjent av Inge Grøntvedt 
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Rambøll - Planprogram 

 

  

 

2/10 

1. INNLEDNING 

Med utgangspunkt i vedtak om utarbeidelse av Kommunedelplan energi og klima, har 
kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen inngått et samarbeid 

om rullering av eksisterende kommunedelplan fra 2010 (Vedtatt i sak 32/19 i Nord- Troms 
Regionråd).  
 
Etter offentlig utlysning og tilbudsvurderinger er Rambøll Norge AS engasjert som rådgiver i 
arbeidet med rullering av Kommunedelplan energi og klima fra 2010, samt i forbindelse med 
utarbeidelse av utkast til planprogram (dette dokumentet).  

 
I kommunal planstrategi heter det at langsiktige overordnede mål for kommunens klima- og 
miljøarbeid skal fastsettes i kommuneplanens samfunnsdel. Kommunedelplan energi og klima 
inngår i denne samfunnsdelen, og skal være kommunenes strategi og handlingsprogram for en 
bærekraftig utvikling av lokalsamfunnene i Nord-Troms. 
 

I forkant av rullering av eksiterende kommunedelplan skal det utarbeides et planprogram (dette 

dokumentet), med formål å beskrive prosessen, foreslå hva planen skal inneholde, hvor den skal 
plasseres i plan og styringssystemet, og hvordan man arbeider frem til kommunedelplanen 
foreligger.  
 

2. PLASSERING I PLAN- OG STYRINGSSYSTEM 

Det er i hovedsak to alternative plasseringer av kommunedelplan energi og klima i plan- og 
styringssystemet;  
 

• Alternativ 1: Egen energi- og klimaplan 
• Alternativ 2: Integrering av energi og klima i kommuneplanens samfunnsdel  

 

Kommunene i Nord- Troms har vedtatt å utarbeide en egen energi- og klimaplan (alternativ 1 
over), også omtalt som kommunedelplan energi og klima.  

 
Det er både fordeler og ulemper med en selvstendig energi og klimaplan. Fordeler med en 
selvstendig plan kan være: 
 

• Kommunene er i ulike faser i planarbeidet og det blir lettere å utforme en egen 

overordnet plan for alle seks kommunene som behandles uavhengig av det øvrige 
planarbeidet.  

• Kommuneplanens samfunnsdel fastsetter langsiktige mål og strategier for kommunens 
arbeid, mens energi og klimaplan konkretiserer disse. Det er derfor naturlig at planen har 
en noe hyppigere rullering enn kommuneplanens samfunnsdel.  

• Energi og klimaspørsmål kan bli mer synlig både internt i kommunen og utad i 
befolkningen og næringslivet ved behandling i egen plan. 

• Med en egen energi og klimaplan får hver kommune et plandokument som kan brukes 
som et underlag for egne handlingsplaner og beslutninger som involverer klima- og 
energispørsmål. 

 
En ulempe med en egen plan kan være at planen «glemmes». Derfor bør kommunene være 

ekstra bevisst på hvordan energi- og klimaplanen skal kobles og forankres i kommuneplan, 

økonomiplan og årsbudsjett. Implementering av kommunedelplan energi og klima i den daglige 
driften blir også en viktig arbeidsoppgave fremover. 
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3. VIRKNINGSPERIODE FOR PLAN 

Det foreslås en planperiode for Kommunedelplan på 12 år (2021-2033).  
 
Planer som behandler klima- og energispørsmål skal vurderes revidert minst hvert fjerde år, jf. 
statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. Kommunedelplan 
energi og klima anbefales revidert i tråd med disse retningslinjene. 

 
Videre bør det utarbeides handlingsplan som spenner fra to til fire år. Handlingsplanen omfatter 
definerte mål og aktiviteter innen energi og klima. Denne handlingsplanen kan være et nyttig 
verktøy for å prioritere og sikre gjennomføring av tiltak som samsvarer med definert målsetting, 
og anbefales benyttet som grunnlag i kommunenes årlige budsjettprosess. 
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4. RETNINGSLINJER 

Det er en rekke planer, avtaler og lover som er styrende og/ eller retningsgivende for arbeidet 

med rullering av kommunedelplan energi og klima.  

4.1 Globale føringer 
FNs bærekraftsmål er verdens arbeidplattform, blant annet for å sikre rettferdighet, god 
helse og stanse tap av naturmangfold og klimaendringer. Målene skal vise vei mot en 
bærekraftig utvikling på kort og lang sikt. 
 
Regjeringen har besluttet at FNs bærekraftsmål, som Norge har sluttet seg til, skal være et 
politiske hovedspor som grunnlag for vår tid tids største utfordringer. Det er derfor viktig 

at bærekraftsmålene integreres i samfunns- og arealplanleggingen i kommunene. 

 

4.2 Nasjonale føringer 

Kommunal og Moderniseringsdepartementet har vedtatt nasjonale forventninger til regional og 

kommunal planlegging 2019 – 2023 (vedtatt 14. mai 2019.)  Her legges det vekt på at samfunnet 

står ovenfor flere store oppgaver: 

 

• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 

• Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk 
og en forsvarlig ressursforvaltning 

• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 

• Å skape et trygt samfunn for alle 
 
Staten har videre fastsatt retningslinjer for klima og energiplanlegging: 

 
«Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets og 
virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt 

miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på 
og tilpasses klimaendringene (klimatilpasning).»  
 

Stortinget har i Lov om klimamål gjeldende fra 01.01.2018 vedtatt en ambisiøs målsetting relatert 
til klima: utslipp av klimagasser i 2030 skal reduseres med minst 40% sammenlignet med 
referanseåret 1990, og med 80 -95% innen 2050. 
 

4.3 Lokale eller regionale føringer 

Hver enkelt kommune har forankret utarbeidelse av kommunedelplanen i Samfunnsdelen av sin 

overordnede Kommuneplan. Det er så langt, ikke avdekket øvrige regionale eller lokale planer 

eller vedtak utover dagens Kommunedelplan for energi og klima fra 2010. 
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5. VIRKEMIDLER OG OMFANG 

Energi og klimaarbeid i kommunene er samfunns- og sektorovergripende. Energi- og klimaplan 
skal være en plan for hvordan kommunene kan benytte sin rolle som samfunnsaktør, og for 

hvordan kommunen kan driftes på en mer energi- og klimavennlig måte. Innenfor denne 
avgrensningen skal planen omhandle mål og tiltak innen energi og klima. For ytterligere detaljer 
se kommende delkapittel (omfang).  

5.1 Kommunens rolle/ virkemidler 
Kommunens virkemidler viser mulighetsrommet kommunen har i energi- og klimaarbeidet. 
Nedenfor er en liste over virkemidler med eksempler under. Listen er ikke uttømmende.  
 

• Juridiske virkemidler 
• Plan- og bygningsloven, Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging 

 

• Samordnet bolig, - areal og transportplanlegging, kjørerestriksjoner 
 

• Insentiver/markedsbaserte virkemidler 
• Bompenger, avgiftsparkering, fordeler for null -og lavutslippskjøretøy, 

tilskuddsordninger, renovasjonsavgifter og Offentlige anskaffelser 
 

• Dialog og nettverk 

• Kommunen som fasilitator, kommunen som veileder, kommunen som 
nettverksaktør 
 

• Holdningsskapende arbeid, informasjon og medvirkning 
 

• Virkemiddelpakker 

 

 

• Statlige insentivprogrammer med vekt på gode regionale løsninger på tvers av 
kommunegrensene 

• Klimasats, Enova  

Det bør også avklares hvorvidt kommunedelplan energi og klima kan gjøres juridisk bindende.  

5.2 Omfang  

Dette arbeidet tar utgangpunkt i eksisterende kommunedelplan energi og klima fra 2010. Rambøll 

vil foreta en rullering/ revidering av eksiterende plan med hensyn på områdene: 

 

 

• Klimagassutslipp 

• Energiforbruk 

• Energiressurser 

• Energiforsyning 

Områdene defineres som følger: 

 

Energiforbruk 

Energiforbruk omfatter her bruk av elektrisk kraft og termisk energi i byggsektor og 

industrisektor, samt drivstoff i transportsektoren. Planen vil presentere energiforbruket på 

kommunenivå med forbehold om at slik informasjon er tilgjengelig.  
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Energiforsyning 

Energiforsyning omfatter her både elektrisk kraft og termisk energi. Planen vil sammenfatte en 

oppdatert oversikt over status for energiforsyning i kommunene fordelt på følgende bransjer, med 

forbehold om at informasjon foreligger:  

 

• Vannkraft 

• Vindkraft (på land) 

• Termisk energi (fjernvarme, nærvarme) 

• Fossil energi (fyringsolje, gass) 

 

I tillegg vil det gis en overordnet status over utviklingen innenfor følgende bransjer, i Nord-Troms, 

der informasjon om disse er tilgjengelig:  

 

• Solenergi 

• Vindkraft (til havs) 

• Tidevann- og bølgekraft 

 

Ressurser/ ressurstilgang 

Økonomisk vekst og forbruk gjør at avfallsmengdene fortsetter å vokse i Norge. Den nasjonale 

målsettingen er å produsere mindre avfall samtidig som vi utnytter ressursene bedre. Verdens 

naturressurser er under økt press. Det er derfor avgjørende for klimaet, naturen og miljøet at 

ressursene brukes langt mer effektivt, slik at vi reduserer behovet for å ta ut nye ressurser.  

 

I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig. Ved å bruke produkter og avfall 

om igjen, utnyttes de samme ressursene flere ganger og minst mulig går tapt. Hvordan kan 

kommunene bidra til sirkulær økonomi gjennom å utnytte ressurser som i dag ofte blir betraktet 

som et problem/avfall?  

 

Planen vil sammenfatte en oversikt på nasjonalt nivå, samt kommunalt nivå dersom det 

foreligger, over total avfallsmengde og avfall fordelt på følgende behandlingsmåter: 

 

- Fyllmasse og dekkmasse 

- Sendt til materialgjenvinning 

- Biogassproduksjon 

- Kompostering 

- Deponering 

- Levert til forbrenning 

- Evt annen behandling 

 

Med dette som utgangspunkt vil planen gjøre opp status på nåsituasjonen, samt se muligheten 

for å styrke den sirkulære økonomien ytterligere.  

 

Klimagassutslipp 

Utslippsregnskapet utarbeidet av Miljødirektoratet viser utslipp av klimagassene, CO2, metan 

(CH4) og lystgass (N2O) fordelt på ni sektorer. Planen sammenfatter en oversikt på nasjonalt og 

kommunalt nivå over status klimagassutslipp fordelt på følgende sektorer: 

 

- Industri, olje og gass 

- Veitrafikk – endres til transport 

- Annen mobil forbrenning 

- Energiforsyning 
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- Sjøfart 

- Jordbruk – endres til landbruk (inkluderer i tillegg skogbruk) 

- Oppvarming 

- Luftfart 

- Avfall og avløp 

 

Der det faller seg naturlig vil Rambøll planen trekke en parallell opp mot de andre områdene som 

inngår i kommunedelplanen.  

 

I forbindelse med rullering av kommunedelplan energi og klima vil status innen disse områdene i 

forhold til målsetting fra 2010 vurderes.  Det vil deretter bli foreslått nye mål med tilhørende 

tiltak for å svare ut denne målsettingen.  
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6. ROLLER OG PLANPROSESS 

 

6.1  Administrativ organisering 
Arbeidet med utarbeiding av klima- og miljøplan blir ledet av referansegruppen vedtatt opprettet 
av Nord Troms Regionråd 19. september 2019. 
 
Referansegruppen er opprettet med mål om revidering av nåværende Kommunedelplan for energi 

og klima. Det ble ved opprettelsen av Referansegruppen forutsatt innleie av konsulent til utførelse 
av revidering av kommunedelplanen fra 2010. 
 
Referansegruppen består av: 
 

Navn Stilling/Funksjon Kommune 

Kåre Fjellstad  Teknisk Sjef Lyngen Kommune 

Kjell Ove Lehne Teknisk sjef Skjervøy Kommune 

Birger Olsen Leder Kåfjord Kommune 

Jan Inge Karlsen Etatsleder Næring, utvikling og teknisk Kvænangen Kommune 

Dag Funderud Sektorleder Nordreisa Kommune 

Joakim Stensrud Nilsen Planlegger Storfjord Kommune 

 

Lyngen Kommune ved Kåre Fjellstad koordinerer arbeidet i referansegruppa og overfor 
konsulenten. 

6.2 Politisk organisering og medvirkning 
 

For å sikre at klima- og miljøplan blir det politiske styringsverktøyet det er ment å være, er det 
viktig med politisk medvirkning og politiske styringssignaler underveis i planleggingen. 
Formannskapet i hver av kommunene som kommuneplanutvalg har ansvar for planprosessen. 

 

Både formannskapet, de utvalg planen berører i særlig grad og kommunestyret involveres 
gjennom: 
 

• Informasjon om Planprogrammet og deltagelse i høringsrunde til planprogrammet 
• Deltagelse i høringsrunde til Planutkastet 
• Deltagelse i behandling av endelig plan  

 

Kommunenes representanter i Referansegruppa sørger for politisk behandling i tråd med egne 

retningslinjer i den enkelte kommune. 

 

6.3 Medvirkning fra innbyggere og interessenter 
I arbeidet med energi- og klimaplan vil det være viktig å sikre medvirkning fra innbyggerne og 
sentrale interessenter. Dette for å skape eierskap til prosessen, og muligheter for samarbeid. 
 
Kartlegging av hvilke interessenter som skal gis varsel om planarbeidet må fastsettes av den 

enkelte kommune. 
 
Det er viktig å ha en realistisk ambisjon om medvirkning i de ulike fasene. Gjennom moderne 

teknologi og sosiale medier skal det likevel være mulig å nå mange, og ikke minst ta imot innspill 
fra alle som ønsker å engasjere seg i planarbeidet.  
 
Innbyggermedvirkningen vil også ha som hensikt å samle informasjon, gode ideer og å øke 
engasjementet. Det vil være ønskelig å involvere barn og unge i denne prosessen. Idedugnader 
og bruk av sosiale medier er eksempler på metoder for innbyggermedvirkning som kan passe i 

denne prosessen. 
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6.4 Høring og offentlig ettersyn 
Høring vil foregå i tråd med retningslinjer og det legges opp til høringsrunde både til 
Planprogrammet og i neste omgang når utkast til Plandokument foreligger. Vi foreslår en felles 
adresse for innsendelse av innspill. 
 
Innspill til Planprogrammet og til selve Planutkastet vil bli registrert, sortert og gruppert, 
kommentert og vurdert.  Behandling vil bli gjort i referansegruppa. 

 
Frister for innspill settes i tråd med de frister man benytter i forhold til plan og bygningsloven -
fortrinnsvis 6 uker i hver runde. 

 

6.5 Bruk av konsulent 

For å ha kapasitet og kompetanse til utarbeidelse av planprogram, samt arbeid med rullering og 

utforming av ny kommunedelplan, er det etter utlysning gjennomført en konkurranse i tråd med 

Lov om offentlige anskaffelser. Rambøll Norge AS er engasjert som rådgiver.  Arbeidet ledes av 

Anne Orderdalen Steen ved Rambølls Miljøavdeling i Trondheim. Heidi Ødegaard Berg, David 

Nilsson og Inge Grøntvedt ved Rambølls Trondheimskontor er også med i arbeidet. 
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7. FRAMDRIFTSPLAN 

 

Prosessen fram mot ferdig Kommunedelplan for energi og klima er i korte trekk skissert i 

prosessplanen illustrert under. 

 

Politisk behandling, grad av involvering og omfang av innspill vil innvirke på tidsplan.  Det tas 

forbehold om dette og en justering av planen utover høsten. 

 

 

Del i arbeidsprosess Tentativ Tidsperiode Måned 

1. Utforming av planprogram med 

prosessbeskrivelse 

Uke 26-32  Juni -August 2020 

2. Ferie Uke 28 – 30 Juli 2020 

3. Ferdigstillelse av planprogram Uke 33-34  

4. Behandling av planprogram  Uke 34-36  

5. Medieplan /Utlyse planprogram/invitere 

til innspill med frist 6 uker etter 

annonsering 

Uke 34-40  August- 

september 2020 

6. Bearbeide innspill -Innspill innarbeides i 

utkast til handlingsplan-planutkastet 

ferdigstilles. 

Uke 40-42 September - 

oktober2020 

7. Evt behandling av planutkast Uke 42-44  

8. Utforming av presentasjon og 

gjennomføring av for eksempel 

webinar, folkemøter eller andre 

aktiviteter 

Uke 42-44  Oktober 2020 

9. Innhenting av høringsuttalelser etter 

høring av planutkastet - frist 6 uker 

Uke 44-49 Oktober-

November 2020 

10. Sluttføring av plan etter innspill Uke 49 (Leveranse 

31.12.2020) 

November  

Desember 2020 

11. Politisk behandling Uke 2-4 Jan/Feb 2021 

12. Implementering i kommunene  Fra 5 -2021 Jan- Des 2021 
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1.  Innledning 
1.1   Lovgrunnlag 
 
Det er plan og bygningsloven som er lovgrunnlaget for utarbeidelse av kommunal planstrategi. Her 
stilles det krav om at kommunen skal  utarbeide kommunalplanstrategi minst én gang hver 
valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering. 

Planstrategien er første steg i kommunens langsiktige planlegging, hvor kommunens utviklingstrekk 
og utfordringer skal drøftes. Drøftingen skal belyse hvilke planbehov den enkelte kommune har for å 
legge til rette for ønsket utvikling. Den setter dermed også fokus på at planleggingen skal være 
behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. 

Kommunal planstrategi er altså ingen tradisjonell plan, men et politisk strategidokument som er 
retningsgivende for kommunens planlegging. Planstrategien har ingen direkte rettsvirkning for 
kommunens innbyggere og det finnes heller ikke innsigelsesrett til planstrategien. 
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2.  Planstrategien og øvrige styringsdokumenter 

 
Fig 1 – Planstrategi og øvrige overordnede styringsdokumenter 
 
Det kommunale plansystemet er et styringsverktøy rettet mot gjennomføring. Dette innebærer 
at de ulike dokumentene i illustrasjonen ovenfor må ses i sammenheng og ikke betraktes som 
enkeltplaner.  Kobling mellom kommunal planstrategi, kommunens samfunnsdel/-arealdel og  
handlingsdel/økonomidel er i denne sammenheng grunnleggende for at plansystemet kan 
fungere som styringsverktøy for lokal samfunnsutvikling. 
Det forutsettes at kommunen selv setter dagsorden med et tydelig politisk engasjement. 
Plandokumentene må derfor utarbeides med sterk politisk deltakelse. 
 
2.1  Hovedinnhold i de ulike dokumentene 
 
Planstrategi skal synliggjøre utviklingstrekk, sentrale utfordringer og planbehov.  
Planprogram skal klargjøre hensikt med planarbeidet og avklare rammer for videre planprosess. Det 
utformes ikke planprogram for planstrategi. 

Kommuneplanens samfunnsdel skal gi føringer for kommunens samlede utvikling (som samfunn og 
som organisasjon). Samfunnsdelen skal inneha en handlingsdel og skal legge føringer for 
arealplanarbeidet. Samfunnsdelen bør vedtas tidlig i styringsperioden. 

Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og 
arealbruk. Avklaring av utbygging/ikke-utbygging er planens sentrale hensikt. 

Handlingsdel skal angi hvordan kommuneplanen skal følges opp de nærmeste 4 årene for å nå de 
langsiktige målene. Handlingsdelen kan være et eget dokument eller den kan integreres i 
økonomiplanen. 

3.  Overordnede føringer 
Noen forhold utenfor kommunen vil påvirke kommunens utfordringer og utviklingstrekk. Derfor må 
den kommunale planstrategien ta hensyn til overordnede føringer, slik som nasjonale forventninger og 
regionale planer. 
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Fig. 2 – Planstrategi og helhetlig syn på plansystemer 

 

3.1 Nasjonale forventninger 
De nasjonale forventningene peker på oppgaver og interesser som regjeringen mener kommunen skal 
fokusere på i planleggingen for å bidra til gjennomføringen av gjeldende nasjonal politikk. De 
nasjonale forventningene har utgangspunkt i 4 store utfordringer: 

 Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 
 Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv 

klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning 
 Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 
 Å skape et trygt samfunn for alle 
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Regjeringens forventinger for å møte disse utfordringene gjelder både for regionalt og kommunalt 
nivå, og kan oppsummeres i 4 hovedtemaer: 

 Bruk av planlegging som verktøy for helhetlig og bærekraftig utvikling 
 Utvikle vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet 
 Bærekraftig areal- og transportutvikling 
 Utvikle byer og tettsteder der det er godt å bo og leve 

 
Regjeringen forventer at man legger FNs bærekraftsmål til grunn for offentlig planlegging: 
 

 
 
 
Statlige planretningsliner og planbestemmelser: 

 Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1994) 
 Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (1995) 
 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 
 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 

(2011 – revideres 2020) 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Statlige 
retningslinjer under utredning: 
 Statlige planretningslinjer for fjellområdene 
 Statlige planretningslinjer for planlegging i sjøområder 

 
3.2 Regionale føringer 

 Fylkesplan for Troms 2014-2025 
 Regional transportplan 2018-2029 
 Regional plan for landbruk 2014-2025 
 Regional plan for handel og service 2015-2024 
 Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfiske 2016-2027 
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Troms fylkeskommune utarbeider regional planstrategi under de samme tidsrammene som er satt for 
kommunene (dokumentet skal vedtas senest ett år etter konstituering). Dette innebærer at mange 
kommuner utarbeider sine planstrategier parallelt med fylkeskommunens arbeid.  

Kommunene kan derfor ikke vektlegge føringer i ny regional planstrategi i skrivende stund, men kan 
vurdere føringer fra forrige periode. Hovedutfordringer fylket vektlegger framgår av dokumentet 
«kunnskapsgrunnlaget». 

Signalene fra Fylkeskommunen er at man ikke kan påregne at den regionale planstrategien blir klar i 
løpet av 2020. Forsinkelsen kan knyttes til arbeidet med fylkessammenslåingen. 

Hovedutfordringene for kunnskapsgrunnlaget fra forrige valgperiode var definert som følger: 

Nordområdene – Demografi – Klima, energi og naturforvaltning – Kultur, idrett og friluftsliv – 
Næring og sysselsetting – Samferdsel – Utdanning, forskning og innovasjon – Arealforvaltning, natur 
og friluftsområder – Folkehelse og levekår 

3.3 Interkommunalt plansamarbeid - arealplaner 
 Landskapsvernområde for Lyngsalpan (Lyngen, Storfjord, Tromsø og Balsfjord) 
 Landskapsvernområde/friluftsområde Årøya (Lyngen, Kåfjord og Storfjord) 
 Kystsoneplan for Ullsfjorden (Lyngen, Tromsø og Balsfjord) 
 Kystsoneplan for Lyngenfjorden (Lyngen, Kåfjord og Storfjord) 

 
3.4 Kommunereformen 
Kommunereformen innebar omfattende sammenslåinger av de da 428 kommuner innen 2017. 
Hele reformen skal være på plass innen 1. januar 2020. Stortinget har anledning til å beslutte 
tvangssammenslåing, mens Fylkesmannen har gitt en vurdering av mulige sammenslåinger. I 
skrivende stund ser det ut til at vi vil ha 356 kommuner i Norge etter 1. januar 2020 (119 
kommuner blir sammenslått om til 47 nye). 
Alle kommuner utreder/har utredet om de skal bestå som egen kommune eller slå seg sammen 
med andre. Lyngen kommune besluttet at de skal bestå som egen kommune, men er åpen for 
videre dialog om sammenslåing. 
3.5 Fylkessammenslåing 
Stortinget har vedtok 8. juni 2017 at Troms og Finnmark skal bli én fylkeskommune. Den nye 
regionen blir opprettet 1. januar 2020, men vedtaket har til dels blitt implementert underveis. 
Fylkesmannen for Troms og Finnmark ble opprettet 1. januar 2019. Det nye fylket vil 
inneholde 39 kommuner (forutsett at ikke flere kommuner slår seg sammen). 
Sammenslåingen har vært kontroversielt, og møtt motstand både i Troms og Finnmark. I 
Finnmark ble det holdt folkeavstemning i mai 2018, hvor resultatet var 87% mot 
sammenslåing. Også Finnmark fylkesting stemte mot sammenslåing (21 mot – 11 for). I 
Troms ønsket 65% en folkeavstemning, men en folkeavstemning ble ikke avholdt. 
3.6 Lokale føringer – medvirkning 
Det ble gjennomfør møter med utvalgte lag og foreninger under arbeidet med utforming av 
førsteutkast til planstrategien, der målet var å informere om kommuneplanprosessen, samt plukke opp 
utfordringer fra sentrale interessegrupper i en tidlig fase. I løpet av vår/høst 2019 ble møter 
gjennomført med: 

 Råd for folkehelse 
 Levekårsutvalget  
 Lyngen næringsforening 
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 Ressursgruppa for landbruket 
 Rus og psykiatri 
 Grendelag Nord-Lenangen (ment å fange opp utfordringer for fiskeriinteresser) 
 Industri Furuflaten (få representanter fra industrien på møtet med næringsforeningen) 

4.  Status - gjeldende kommuneplan 
Gjeldende kommuneplan danner et viktig utgangspunkt for den kommunale planstrategien.  

Figuren nedenfor viser hovedtrekkene i gjeldende planstrategi og samfunnsdel:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3 – Gjeldende planstrategi og samfunnsdel 

Planprosess: Det ble gjennomført en planprosess for både samfunnsdel (sluttbehandlet juni 2017) og 
arealdel (sluttbehandlet februar 2018), hvor planprosessen for kommuneplanens samfunnsdel ga klare 
føringer for arbeidet med arealdelen.  

Hovedutfordring: I gjeldende kommuneplan er nedgang i folketall definert som kommunens største 
utfordring. Tre (3) politisk prioriterte satsingsområder er definert som «hovedpilarer» for å motvirke 
yttelig befolkningsreduksjon: Næringsutvikling og sysselsetting, boligpolitikk og samferdsel. Tre (3) 
gjennomgående perspektiver ble også definert som grunnverdier for alle tiltak i kommunen: 
Folkehelse, likestilling, og klima og miljø. 

Næringsutvikling og sysselsetting:  
Sysselsettingen i Lyngen kommune ligger litt lavere enn gjennomsnittet i fylket. Sammenliknet med 
distriktskommuner er sysselsettingen i kommunen omtrent det samme som sysselsettingen i Nord-
Troms regionen. Om man ser på arbeidsledigheten, så er den blant de laveste i Nord-Troms. Nedgang i 
sysselsetting kan i noen grad forklares med en økt andel av eldre i kommunen. 

Boligpolitikk:  
Det er mangel på boliger i Lyngen. Noen eldre boliger blir brukt som fritidsboliger og det synes å 
være en økende trend å leie ut til turister. Lyngen kommune har gjort en kartlegging av boligbygg som 
brukes til fritid og kortidsutleie, og havnet på 253 telte eneboliger/våningshus, som utgjør rundt 17% 
av den totale boligmassen. I kommuneplanens arealdel er det muligheter for boligbygging i hele 
kommunen, men man ser at det tilrettelegges for få boliger i privat regi. Kommunen mangler en 

Kommunal planstrategi (27.09.16)
          - Utviklingstrekk og utfordringer 

Kommuneplanens samfunnsdel 
(14.06.17)    

- Mål og satsingsområder

KOMMUNEPLAN

Hovedutfordring: 
- Hvordan skape vekst og
  stabilisere/øke innbyggertallet?

Satsingsområder:
- Næringsutvikling og sysselsetting 
- Boligpolitikk
- Samferdsel 
- Folkehelse
- Likestilling
- Klima og miljø
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strategi for å benytte eksisterende boligmasse, og man ser at tilrettelegging i mer rurale strøk ikke har 
hatt ønsket effekt foreløpig, verken gjennom reguleringsplaner eller gjennom arealplanen. 

Samferdsel: 
Ullsfjordsforbindelsen: Statens Vegvesen er i gang med planprosessen for å realisere 
Ullsfjordsforbindelsen. Så langt er det gjort en konsekvensutredning for trasévalg. Mye arbeid gjenstår 
med reguleringsplan, grunnundersøkelser, og avklaring med berørte interesser. 

Fylkesveg 7920 (tidligere fylkesveg 311): Statens vegvesen har gjort faglig vurdering av 
trafikksikkerheten mellom Lyngseidet og Koppangen. Vegvesenet har lagt rekkefølgebestemmelser 
for utbygging som vil øke trafikkmengden langs fylkesvegen i vesentlig grad. Kommunen og 
vegvesenet har kommet til enighet om at en regulering langs de første par kilometerne fra Lyngseidet 
er tilstrekkelig for å imøtekomme denne bestemmelsen. 

Folkehelse:  
Forebyggende folkehelsearbeid er et satsingsområde som ikke knytter seg direkte til 
fraflyttingsproblematikk, men er et fundament for livskvalitet som berører de fleste felt.  

Likestilling: 
Likestilling uansett bakgrunn er en forutsetning for å være en attraktiv kommune å bo i. Det er ikke 
bare viktig for bolyst og livskvalitet, men beskrivende for det samfunnet vi ønsker å være. 

Klima og miljø: 
Klima og miljø er i utgangspunktet en global utfordring, hvor kommunene har liten påvirkningskraft 
isolert sett. Fokuset for å møte utfordringer forbundet med klima og miljø er todelt for kommunen, der 
den ene delen er overgang til mer klimavennlige løsninger, mens den andre er tilpassning til 
fremtidens klima. Effekten av klimavennlige tiltak er vanskelig å måle, men man har i Lyngen gjort 
klimavennlige tiltak, som «5-minuttersbygda» og sentrumsplanen, som er ment å redusere biltrafikk i 
sentrumsområdet. Omstilling til fremtidens klima, som å ta hensyn til større frekvens av 
naturfarehendelser, mer overvann, og havnivåstigning, blir nødvendig å hensynta, også i fremtidig 
planlegging. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utviklingstrekkene og utfordringene er ikke vesentlig endret siden forrige revisjon 
av kommuneplanen. Et viktig spørsmål blir å diskutere om de prioriterte 
satsingsområdene er treffende eller bør erstattes med andre prioriteringer. 
I arbeidet så langt er det ikke foreslått nye satsingsområder, men skal drøftes 
nærmere i samfunnsdelen. 

 Et annet viktig spørsmål er om årsak til manglende resultater på noen 
satsingsområder skyldes manglende virkemidler – dvs. at det ikke har vært avsatt 
tilstrekkelige midler i kommunens handlingsprogram, økonomiplan og 
årsbudsjetter, eller at de tiltakene man har satt av midler til, ikke har vært 
tilstrekkelig effektive. Skal drøftes nærmere i samfunnsdelen. 
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5.  Kommunens utviklingstrekk og utfordringer 
Temaer i gjeldende kommuneplan 
Utviklingstrekkene for satsingsområder i gjeldende kommuneplan beskives først. Deretter beskrives 
andre viktige temaer/utviklingstrekk. 

5.1  Befolkningsutvikling – hele kommunen  
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 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Lyngen 3158 3161 3199 3208 3166 3152 3086 3028 3013 2992 2922 2861 2876 2877 2847 

Nord-Troms 11436 11391 11236 11195 11157 11161 11169 11181 11208 11190 11185 11196 11196 11225 11125 

Troms 152741 153585 154136 154642 155553 156494 157554 158650 160418 162050 163453 164330 165632 166499 167202 

 
 
Fig. 4 – Befolkningsutvikling i Lyngen, Nord-Troms, og Troms 

Etter 2005 har man opplevd en jevn befolkningsvekst i Troms totalt sett, men ikke i Nord-
Troms, da den store veksten i hovedsak har vært et fenomen byer og større tettsteder. 
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Sum Lyngen:   -349 
Sum Nord-Troms: -385 
 
Fig. 5 – Folketall, fødselsoverskudd og flytting 2005 - 2019 

Vi kan se fra figuren over at befolkningsutviklingen både i Lyngen og Nord-Troms for øvrig, 
at det er noen svingning er befolkingsutviklingen fra år til år, og at utviklingen mellom 
regionen og kommunene ikke nødvendigvis samsvarer med hverandre. Skjervøy og Nordreisa 
har hatt en jevn vekst i perioden, og man vil se at Lyngen har omtrent samme utvikling som 
øvrige kommuner i Nord-Troms. 
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Fig. 6 – Befolkningsnedgang, utvalg av kommuner i Nord-Troms 
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Befolkningssammensetning  
Befolkningssammensetning i kommunen viser at andelen yngre blir færre og andelen eldre øker. 
Aldersgruppen 0-19 år har en nedgang fra ca. 800 i 2005, til ca. 600 i 2019. Aldersgruppen 65 år eller 
eldre har gått andre veien, fra ca. 600 i 2005, til ca. 800 i 2019. Også aldersgruppen 20-64 år viser 
nedgang med 318 personer i samme tidsperiode. Vi ser et mønster som viser en generell 
befolkningsnedgang, og samtidig en eldre befolkning, der man ser en særlig nedgang i gruppen 0-24. 

 
Fig. 7 – befolkningsendring i aldersgrupper 

Kjønnsbalanse  
Tradisjonelt har det vært bosatt flere kvinner enn menn i Norge og flertall av menn ble første gang 
registrert så sent som i 2011. I dag er det 50,4 % menn i landet, 50,9 % i Troms og 51, 2 i Lyngen. I 
aldersgruppen hvor flesteparten får barn (20 – 44 år) er aldersgruppen hvor det er størst sprik i 
kjønnsbalansen i Lyngen. Kvinneandelen i Lyngen 45,4 %, som er en marginal framgang fra forrige 
planperiode ( 44,9 %) . I Troms er kvinneandelen i denne aldersgruppen 47,7 % og i landet 48,6 %.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Utfordringer:
 Det blir færre mennesker i kommunen
 Alderssammensetningen viser utvikling av flere eldre og færre unge mennesker 
 I aldersgruppen hvor folk får barn er kvinnandelen liten 

   
   Planbehov: 

 Vurdere virkemidler som kan motvirke ytterlig befolkningsreduksjon
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5.2 Næring og sysselsetting (Kilder: SSB) 
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Fig 8 – Sysselsatte pr. 100 innbyggere (15 – 74 år) 2005-2018 
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Fig. 9 - viser antall sysselsatte forderlt på private næringsområder og offentlige arbeidsplasser i 
lyngen kommune i 2019. 
 
 
 

Figur 4 viser en sammen-
likning mellom sysselsatte 
i Lyngen kommune, Nord-
Troms og Troms fylke. 

Søylene viser at syssel-
settingen i kommunen 
ligger nær gjennomsnittet i 
fylket og noe høyere enn i 
Nord-Troms regionen. 

Tromsø kommune scorer 
høyest i fylket, ca. 78-80 
pr. 100 innbyggere.  
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5.3 Barn og unge (Kilder: Kommuneprofilen, Ungdata) 
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Lyngen kommune er godt utbygd med barnehager og grunnskoler. Tilbudet fra frivillige 
organisasjoner spiller en viktig rolle under oppveksten til mange av Lyngens unge.  

«Ungdata» er en nasjonal innhenting av kunnskap om ungdom. I 2013 ble det er utført lokale 
spørreundersøkelser i 8, 9 og 10 klasse i Lyngen kommune. Det ble også utført undersøkelse i 2016 og 
sist i 2018. Hovedtemaene som elevene svarer på er områdene «Atferdsproblemer, foreldre, framtid, 
helse og trivsel, lokalmiljø, mediebruk, organiserte fritidsaktiviteter, rusmiddelbruk, skole, og 
venner». 

Tallene fra Ungdata, folkehelseprofil og Elevundersøkelsen viser at elevene stort sett trives godt. 
Likevel vet vi at mobbing har en sammenheng med helseplager, og det er viktig med systematisk 
forebygging, oversikt og tiltak. 

Utdanningsinstitusjoner utover grunnskole er ikke lokalisert i Lyngen og de fleste ungdommer fra 
Lyngen går på videregående skole i Nordkjosbotn eller Tromsø. Dagpendling er bare mulig for indre 
del av kommunen. 

  Utfordringer:
 Hvordan ivareta eksisterende næringer? (industri, landbruk, fiskeri og handel)
 Hvordan etablere nye næringer? (reiseliv og bergverk synes bla. å ha potensial)
 Hva kan kommunen bidra med for å være en viktig støttespiller for næringslivet?

  Planbehov:
 Rullere strategisk næringsplan og andre næringsplaner.

Figur 6 viser 
sammenlikning av antall 
barn (0-15 år) i Lyngen, 
Nord-Troms og fylket 
(%-del av øvrige 
aldersgrupper). 

Figuren viser at denne 
aldersgruppen blir 
mindre i hele fylket, 
men at den minker 
raskest i Lyngen (4,74 
% reduksjon på 14 år). 
Særlig stor nedgang fra 
2015 (nesten 2%)
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Ungdata undersøkelsen fra 2018 viser at bare 53 % av elevene i Lyngen trives svært godt på skolen, 
mot 60% i Troms, og 62% på landsbasis. 27% av ungdomsskoleelever i Lyngen sier de er mye plaget 
med ensomhet, mot 22% i fylket. 

Undersøkelsen fra 2018 viser også at 76% av ungdom i Lyngen er fornøyd med egen helse, og at bare 
11% sliter med fysiske helseplager. Dette mot 68% og 18% i fylket for øvrig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 Folkehelse (Kilder: Folkehelseprofilen)  
 
En stor nasjonal utfordring er folkehelse. Livsstilssykdommer og sosiale forskjeller er økende.  

Den enkelte har gjennom sine valg ansvar for egen helse, men kommunen har et ansvar for å 
tilrettelegge for et samfunn som forebygger ulike helseutfordringer. Dette bør gjøres innen alle 
sektorer.  

Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i 
befolkningen og faktorer som påvirker denne. Hensikten med profilen er å ha en kunnskapsbakgrunn 
for utfordringene og tiltakene.  

 

Temaområder Indikatorer Utfordringer 
1. Befolkning Befolkningsvekst, personer 

som bor alene, kjønnsfordeling 
etc. 

- befolkningsnedgang 
- høy andel over 80 år 

2. Oppvekst og 
levekår 

Inntekt, utdanning, utføre-
trygdete etc. 

- utdanningsnivå 
- stønad til livsopphold 20-66 år 
- trives på skolen (10. klasse) 
- frafall i vgs 

3. Miljø, 
skader og 
ulykker 

Drikkevann, luftkvalitet, vold, 
trygghet, ensomhet, 
valgdeltakelse etc. 

- drikkevannsforsyning 
- andel tilknyttet vannverk 
- kollektivtilbud 

  Utfordringer:

 Hvordan jobbe målrettet med tverrfaglig forebyggende arbeid?
 Hvordan minke frafallet i videregående skole for elever fra Lyngen?
 Hvordan heve resultatene for de elevene som skårer på laveste nivå på NP?
 Hvordan løse utfordringene knyttet til økende rapportering om ensomhet og 

bekymring fra dagens unge?
 Hvordan øke bolysten blant unge slik at flere ønsker å bosette seg i Lyngen som 

voksne?

  Planbehov:

 Rullering av eksisterende planer innen oppvekst (sosial læreplan, oppvekstplan og 
kompetanseplan).

 Etablering og iverksetting av forebyggende enhet, inkludert en plan for 
forebyggende, tverrfaglig arbeid.

 Plan for tidlig innsats i skolen.
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- ensomhet 
  

4. Helserelatert 
atferd 

Fysisk aktivitet, røyking etc. - høy andel av kvinner som røyker 

5. Helsetilst. Forventet levealder, lidelser, 
overvekt, antibiotikabruk etc. 

- hjerte- og karsykdom 
- overvekt og fedme, 17 år 

 
Fig. 10 – Utdrag av folkehelseprofilen  

 

Folkehelseprofilen er inndelt i 6 ulike temaområder med til sammen 34 indikatorer. De ulike 
indikatorene viser om kommunen ligger høyere, likt eller lavere enn landsgjennomsnittet. Forrige figur 
er avgrenset til å beskrive forhold som er lavere enn landsgjennomsnittet. Det gjøres oppmerksom på 
at statistikken er bygd på ulik «datafangst» og må vurderes sammen med annen kunnskap og lokale 
forhold.  

Folkehelseloven pålegger kommunene å utarbeide en skriftlig oversikt over helsetilstanden hvert 4. år. 
Kommuneoverlegen vil – i samarbeid med aktører innen folkehelse – utarbeide dokumentet «Oversikt 
over folkehelsen i Lyngen kommune 2020». Nevnte dokument vil supplere Planstrategien ved 
utarbeidelse av samfunnsdelen. 

Lyngen kommune har over år arbeidet med folkehelse, særlig rettet mot barn og unge i skole og 
barnehage. Kommunen har et aktivt organisasjonsliv som gjør en uvurderlig innsats for folkets fysiske 
aktivitet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 Boliger 
 
Kommuneplanens arealdel legger opp til boligbygging i store deler i kommunen, både i regulerte felt 
og som spredt utbygging.  

I gjeldende planperiode har tilrettelegging i sentrale områder vært vellykket, mens man har fått mindre 
enn forventet etterspørsel på regulerte områder lengere fra Lyngseidet og Furuflaten. På Innereidet og 
Tindevangen er det kommunale tomter i felt, men man ser at det foreløpig er lite interesse for disse. I 
tillegg er fortsatt ledige tomter i felt på Jensvoll og på Ørnesbakken, og den nye områdeplanen for 
Lyngseidet vil kunne gjøre mange boligtomter tilgjengelig. 

Det er behov for nye boliger til alle målgrupper. 

Utfordringer:
 Muskel, skjelett, type 2-diabetes og psykiske lidelser
 Høyt sykefravær i kommunen
 Forebyggende arbeid for den voksne og eldre del av befolkninga  

Planbehov:
 Plan for folkehelsearbeid
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Kommunen iverksatte tilskuddsordning for boligbyggere i 2016, men det er noe vanskelig å evaluere 
effekten av dette, da man ikke vet hvor mange boliger som ville bli bygget uten denne ordningen. 
største pådriveren til etterspørsel kan synes å være kommunalt utviklede tomter nært sentrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Klimaendringer (klimaprofil Troms)  
 

   
Fig. 11 - Temperaturavvik fra normal1900-2014: Blå prikker viser observerte avvik fra beregnet 
gjennomsnittstemperatur 1900-2014. Rød strek viser 10-årsvariasjoner. Grå og stripet linje viser høy, 
lav og moderat modellberegning til slutten av århundret.    
 

Utfordringer: 
 For lite interesse for å bygge boliger

o I regulerte felt langt fra sentrum
o I uregulerte felt på privateid grunn

 Vurdering av usikker byggegrunn i hele kommunen

Planbehov:
 Regulering og opparbeiding av boligfelt av attraktive tomter 
 Strategisk plan for utvikling av boligmassen
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Fig. 12 - Nedbør i prosent av normalen 1900 -2014: Blå prikker viser observerte avvik fra beregnet 
gjennomsnittstemperatur 1900-2014. Rød strek viser 10-årsvariasjoner. Grå og stripet linje viser høy, 
lav og moderat modellberegning til slutten av århundret.    
 

Figurene ovenfor illustrerer temperatur- og nedbørsendringer i Norge fra år 1900 og fram til i dag. Det 
har blitt jevnt varmere og våtere, for Nord-Norges del har dette har vært spesielt tydelig de siste 25 
årene. Klimaforskningen viser at tendensen de siste 100 årene vil fortsette og sannsynligvis forsterkes. 

Årstemperatur vil øke, mest om vinteren.  Nedbørmengden vil i større grad komme som regn, mest om 
sommeren og høsten. Det vil bli betydelig reduksjon av snømengder, særlig nær kysten. Vindforhold 
synes ikke å endres, men usikkerheten av vindstyrke og retning er stor.  

De ulike skredtypene, flom og havnivåstigning vil bli nærmere beskrevet under «Samfunnssikkerhet 
og beredskap». 

 
 

 
 
 
 
 
 

Utfordringer: 
 Klimaendring vil i liten grad medføre til ekstra sikkerhetsmargin i forhold gjeldende 

krav i nasjonale aktsomhetskart og TEK17. Kommunen bør likevel være særlig 
aktsom for skredtypene jord-, flom- og sørpeskred som vil påvirkes av intens nedbør, 
så vel som overvann.

Planbehov:
 Ikke egne planer, men hensyn til endret klima kan i særlig grad ivaretas i 

kommuneplanens arealdel. Klimahensyn må implementeres i alle typer planer og 
saksbehandling.
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Aktuelle temaer som ikke inngår som i gjeldende kommuneplan  
5.5 Sentrumsarbeid 
Sentrumsutvikling har vært et pågående prosjekt fra 2014. Arbeidet inkluderer flere andre 
satsningsområder som barn og unge, næring, folkehelse og bolig. Det er avsatt ressurser i  
økonomiplanen for fortsatt sentrumsarbeid de nærmeste årene.  

Målet med dette helheltlige arbeidet er å aktivt arbeide med hovedutfordringen befolkningsnedgang. 
Innledningsvis ble det utarbeidet en sosiokulturell stedsanalyse som la grunnlaget for en politisk 
konspetplan som pekte ut 6 satsningsområder.  

For å få realisert disse har man iverksatt områderegulering av Lyngseidet. Denne planen vil legge opp 
til fortetting av boliger og næring, møtesteder og strandpromenade. Det er lagt opp til en deltakende 
prosess med involvering av grunneiere, barn og unge, folkehelse, lag og foreninger og regionale 
myndigheter.  

Parken og Parkveien gjennomgår oppgraderinger. Videre er Strandveien og strandpromenaden viktige. 
Planen vil etter all sansynlighet bli vedtatt i 2020. Videre vil det bli viktig å få på plass en 
prosjektleder for å følge opp tiltak i plan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.8 Samfunnssikkerhet og beredskap (klimaprofil Troms) 
 
Nordnesfjellet i Kåfjord kommune er ustabilt, og et fjellskred herifra vil føre til en flodbølge som vil 
slå innover strandflaten langs Lyngenfjorden. Nordnesfjellet blir kontinuerlig overvåket av NVE, og et 
eventuelt fjellskred vil sannsynligvis bli varslet i god tid. Kommunen har utarbeidet planer for varsling 
og evakuering av befolkning i utsatte områder. 

Lyngen kommune har et landskap dominert av høye og bratte fjell og bebyggelsen er i stor grad 
lokalisert til strandflaten rundt Lyngsalpene. Bratte fjellsider og relativt store nedbørsmengder fører til 
stor risiko for snøskred og jord- og steinras. Klimaendringer vil føre til mer nedbør i fremtiden, noe 
som vil kunne føre til høyere frekvens av skredhendelser. 

Marin grense markerer det høyeste nivået havet har hatt siden siste istid, og alt arealet i kommunen 
under denne har i teorien potensialet for forekomster av marin leire. Kvikkleir er marin leire som går 
over fra fast form til flytende form ved overbelastning eller omrøring. Kvikkleir kan oppstå når leire 
avsatt i hav over tid får utvasket saltionene som funger som bindingsmateriale mellom leirpartiklene.  

Fylkesveinettet i kommunen har dårlig standard, spesielt Pollfjelltunnelen og fv. 7920 trenger 
oppgradering. 

 

Utfordringer:
 Trafikk, nærings- og boligbebyggelse

Planbehov:
 Områdeplan m/senere detaljreguleringsplaner/bestemmelser knyttet til 

formingsveileder
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5.9  Langsiktig arealbruk (Grunnlag: Eksisterende arealplan/kystsoneplaner). 
 
Kommuneplanens arealdel og kystsoneplan er overordnede dokumenter av nyere dato (2018).  
Endringer av kommuneplanens arealdel vurderes med bakgrunn i nåværende politiske prioriteringer 
som framkommer i planstrategi og samfunnsdel. Kystsoneplanene er regionale planer og endring har i 
stor grad vært samordnet med øvrige kommuner som berøres av samme plan. 

Kystsoneplanen ble sydd på arealplanen i forrige revisjon. Administrasjonen tilrår at disse revideres 
sammen, da de som har behov på sjø, også ofte har behov på land, og det ligger like prosesser bak 
plandokumentene, som medvirkning og planprogram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.10  Integrering og mangfold 
 
Samisk og kvensk 
Lyngen kommune har en rik kulturhistorie med bakgrunn i både samisk, finsk og norsk 
befolkning. Innvandring fra sør og øst har trolig skjedd siden steinalderen, men fordelingen av 
ulike folkegrupper har vært vanskelig å fastsette før folketellinger ble innført. 
I 1845 var det stor overvekt av samer i Lyngen-regionen; Av 3052 innbyggere var ca. 64 % 
samer, 15 % kvener og 21 % nordmenn. Etter 1850 utviklet Lyngenområdet seg fra å være et 
overveiende samisk område til et fler etnisk område. Familier kunne beherske 3 språk og 
svært ofte snakket man 2 språk. I 1930 var innbyggertallet 4585 personer, hvor samer 
utgjorde ca. 35 %, kvener 12 % og nordmenn 53 %. Perioden 1850 - 1950 var en sterk 
fornorskningsperiode hvor kvensk og samisk språk/kultur ble nedtonet. 
(Kilde: Lyngen regionhistorie). 
Innvandring 

 
 Utfordringer: 

 Vurderes med bakgrunn i politisk drøfting, og tar føringer fra samfunnsplanen

  Planbehov: 
 Revisjon av arealplan og kystsoneplan

Utfordringer: 
 Snøskred, jord- og steinras.
 Fjellskred fra Nordnes.
 Usikre grunnforhold i store deler av kommunen.

Planbehov:
 Revisjon av ROS analyse for fjellskred fra Nordnes – er under utarbeidelse sammen 

med de andre kommunene rundt Lyngenfjorden.
 Helhetlig ROS for Lyngen kommune rulleres
 Beredskapsplan for Lyngen kommune rulleres.
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Andel innvandrere i Lyngen kommune har økt fra 1,6 % i år 2000 til 5,6% i 2019, men har 
gått ned fra 5,9 % i 2016. I Lyngen kommune er ca. 70 % av innvandringen fra vestlige land. 
Lyngen kommune har betydelig mindre innvandring enn landsgjennomsnittet, men 
innvandringen er også forholdsvis liten sammenliknet med øvrige kommuner i Nord-Troms, 
Finnsnes og Tromsø-regionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.11 Idrett, friluftsliv og kultur  
 
Kultur 
Telemarksforskning produserer hvert år norsk kulturindeks for de forskjellige fylkene. 
Barometeret rangerer kommuner etter registrert kulturaktivitet slik som kinovisninger, 
arrangementer, kulturarbeidere, frivillighet mm. 
Lyngen kommune har best skår på områdene scenekunst (171), kulturskole (166) og sentrale 
tildelinger (16). Kunstnere (364), kulturarbeidere (370) og frivillighet (419) er områder vi 
skårer lavt på. 
Idrett 
Lyngen har et godt utbygd frivillig idretts- og kulturtilbud med rundt 60 registrerte lag og 
foreninger i alle deler av kommunen. Antall dugnadstimer per år er et viktig tillegg til 
kommunale tjenester. 
Friluftsliv 
Kommunen har høy grad av tilrettelegging for friluftsliv og potensialet for å videreutvikle 
dette er stort. Det er mange åpne hytter og stier som er under merking. Lyngen fjelltrim er et 
aktivt tiltak for fysisk aktivitet som stimulerer til aktivitet og sosialt samvær. Fysakkassene er 
mye besøkt, og en avtale med Ishavskysten Friluftsråd om å utvikle statlig sikrede 
friluftsområder er på plass. 
Friluftsliv foregår over hele kommunen, også innenfor landskapsvernområdet.   
I kommuneplanarbeidet er mye brukte friluftsområder kartlagt og inntegnet etter innspill fra 
bygdeutvalgene. Videre kartlegging og verdisetting av friluftsliv gjøres av Ishavskysten 
friluftsråd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utfordringer: 
 Mangelfull kunnskap om andre kulturer kan bidra til konflikter og misforståelser.

Planbehov: 
 Det finnes i liten grad «talerør» for minoritetsgrupper. Plan og bygningslovens § 

5-1 understreker at kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning 
fra grupper som krever spesiell tilrettelegging.

  Utfordringer: 
 Ansvar internt i kommunen.
 Ivaretakelse og stimulering av frivillig sektor. 
 Hvordan bidra til å opprettholde det gode frivillige aktivitetstilbudet?
 Hvordan kan kommunen bidra til å være en aktiv støttespiller for lag og foreninger?

  Planbehov: 
 Rullering av plan for friluftsliv, kultur og idrett

296



21 

Sektorplaner 
5.12 Helse og omsorg 
 
Folkehelse inngår som tema i alle sektorer og planarbeid (se punkt 5.4).  Helse og omsorg 
beskrives i denne sammenheng som sektor og er kommunens største arbeidsplass med spesielt 
mange kvinnelige arbeidsplasser. Sektoren utgjør dermed en viktig del av kommunen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.13 Teknisk drift 
 
Teknisk drift håndterer drift og vedlikehold av kommunale bygg og anlegg, deriblant 
kommunale veger og vannverk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.14 Undervisning og utdanning  
 

Utfordringer: 
 Mangel på helsepersonell – En varslet krise.  
 Høy andel deltidsstillinger.
 Høyt sykefravær.
 Rusmisbruk.
 Manglende fysioterapeutdekning i Ytre Lyngen.
 Manglende diabetes-sykepleier i kommunen.

Planbehov: 
 Helse og omsorgssektoren har flere lovpålagte krav om plantyper. I tillegg 

utarbeides plantyper som er viktige sett ut fra kommunens behov. Se matrise om 
planbehov for helse.

Utfordringer:
 Etterslep på vedlikehold på kommunale eiendommer, anlegg og 

kommunaltekniske anlegg.
 Sårbar ved fravær og kommende generasjonsskifte, da de ansatte har stor 

kompetanse som er vanskelig å overføre. 

Planbehov:
 Hovedplan for vann og avløp.
 Utredning av ny drikkevannsforsyning for Lyngseidet.
 Forvaltning, drift og vedlikehold og utviklingsplan (FDVU-plan) for kommunale 

bygg og anlegg.
 Strategi for kompetanseoverføring.
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Undervisning utgjør den største delen av ramme 3, oppvekst. Kommunen har tre offentlige 
grunnskoler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utfordringer: 
 Rekruttere lærere med kompetanse til å undervise i alle fag.
 Rett kompetansesammensetning på små skoler.
 Rekruttere ledere.

Planbehov: 
 Oppvekstsektoren har flere lovpålagte krav om plantyper. I tillegg utarbeides 

plantyper som er viktige sett ut fra kommunens behov. Se matrise om 
planbehov under pkt. 8.4, side 24.
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6. Kommunal tjenesteyting 
Både politisk og administrativ organisering bør gjenspeile de tjenester kommunen skal yte. 
Den administrative organiseringen må gjenspeile de samfunnstjenester politikerne til enhver 
tid prioriterer. I kommuneplanens samfunnsdel vil «kommunen som samfunn» og 
«kommunen som organisasjon» beskrives nærmere.  Se modellen under: 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Planbehov:

 Administrativ organisering vurderes med bakgrunn i politisk prioriterte 
satsingsområder.

Definere kommunens 
utfordringer og planbehov. 
Utformes med sterk politisk 
forankring.

Kommuneplanen består av 2 
hoved-dokumenter: Samfunnsdel 
og arealdel. Disse skal synliggjøre 
mål og strategier med bakgrunn i 
utfordringer i planstrategien. 
Utformes med sterk politisk 
forankring.

Samfunnsdelen består av 2 deler: 
Kommunen som samfunn og 
kommunen som organisasjon.

Kommunen som organisasjon 
består av 2 deler: Politisk – og 
administrativ organisering (skal 
forta politiske prioriteringer og 
yte tjenester mot befolkningen). 

Kommuneplanen

Kommunen som 
samfunn

Kommunen som 
organisasjon

Hovedtrekk for 
arealbruk

Utviklingstrekk 
Utfordringer 
Satsingsområder

Samfunnsdel Arealdel

KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Pol.org Adm.org

Apparat for tjenesteyting

Hvordan yte tjenester mot 
befolkningen?

 
Fig. 13 – Plansystemet og tjenesteyting
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7. Politisk medvirkning 
Det er særdeles viktig at det politiske system deltar i planarbeidet og på et tidlig tidspunkt kan gi 
retning for en ønsket utvikling (jfr. punkt 2, side 2).  

7.1 Formannskapsmøte 
 

Behandlingen av planstrategien i formannskapet ble organisert på følgende måte: 

30: min: Innføring i plansystemer v/rådmannen 
5 min :  Hovedtrekk av planarbeidet v/rådmannen 
45 min :  Gruppediskusjon (2 grupper) 
30 min :  Presentasjon i plenum (15 min. hver) 
15 min :  Oppsummering og videre arbeid v/rådmannen 
 
Oppsummering – hovedtrekk: 
 
 
 
Prioriterte satsningsområder: 
 

 

Forslag til visjon for Lyngen kommune: 
 

 
 
Vedtak:  
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7.2 Kommunestyremøte 23. april 2020 
Behandlingen av planstrategien i kommunestyret ble organisert på følgende måte: 

30 min :  Innledning til diskusjon v/administrasjonen 
5 min:  Hovedtrekk av planarbeid v/rådmannen 
5 min:  Hovedtrekk av behandling i formannskapet v/ordfører 
45 min :  Gruppediskusjon (4 grupper, se skjema nedenfor) 
40 min :  Presentasjon i plenum (10 min per gruppe) 
30 min: Diskusjon i plenum/spørsmål til rådmannen 
15 min :  Oppsummering og videre arbeid v/rådmannen 
 
Oppsummering – hovedtrekk  
 
 
 
Oppsummering - hovedtrekk: 
 

 

Vedtak:  
 

 

Metode for politisk behandling: 
Metoden valgt for politisk førstegangsbehandling kalles SWOT-analyse. Det står for Strenghts, 
Weaknesses, Oppertunities, Threaths (oversatt i skjema under), og brukes ofte i strategisk planlegging. 
Metoden vurderes av administrasjonen som godt egnet for å identifisere de viktige faktorene for å 
treffe de riktige beslutningene, både i selve planstrategien, og i videre i arbeidet med kommuneplanen. 

 

 

 
Indre forhold Ytre forhold 

Po
si

tiv
t 

Styrker Muligheter 

N
eg

at
iv

t 

Svakheter Trusler 
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8. Vurdering av planbehov og prioritering 
Planene deles i to kategorier; planer som primært utløses av lovkrav og planer som utløses av 
kommunens utfordringer.  
8.1 Planer tilknyttet det kommunale plansystemet 
 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 12 – Lovbestemte plantyper - plan- og bygningsloven/kommuneloven 
Plantyper tilknyttet det kommunale plansystemet er lovbestemt. Sirkelen til venstre illustrerer 
langsiktighet (4-årshjul) som viser hvordan planstrategien (1)  danner grunnlag for 
kommunens overordnede og langsiktige planer (2).   
Loven tar bare stilling til at planen skal vurderes revidert. Det er opp til kommunen å ta 
stilling til om kommuneplanen skal revideres helt eller delvis - eller videreføres uten 
endringer. 
Handlingsprogrammet/økonomiplan (3) danner nøkkelen for hvordan man kommer fra ord til handling 
(bestemmer virkemidler for å nå de langsiktige målene). Årsbudsjettet (4) er bindende for det første 
året i handlingsprogrammet og årsmeldingen (5) skal vise hva som er oppnådd av resultater ut fra 
tildelte ressurser – og danne grunnlag for eventuell kursendring.  

Handlingsprogram med økonomiplan, årsbudsjett og årsmelding (pkt. 3, 4 og 5) holdes utenfor 
planstrategiarbeidet. Dette fordi det etter kommunelovens bestemmelser ikke er spørsmål om disse 
dokumentene skal revideres eller ikke.  

På neste side gis en oversikt over mulige plantyper.  
 
8.2 Regionale samarbeidsplaner og overordnede kommunale planer 
 
I kommuneplanlegging kan utarbeidelse av dokumenter både omfatte grunnlag for utarbeidelse av 
planer (kunnskapsgrunnlag) og utarbeidelse av selve planen. I matrisen er førstnevnte vise med grå 
skrift.  Prioriterte dokumenter er vist med rød X. De fleste planene vil utformes som planprosesser i 
hht. plan- og bygningsloven.  

2. Kommuneplan 
Samfunnsdel/arealdel

3. Handlingsprogram/
     økonomiplan

4. Årsbudsjett1. Planstrategi

5. Årsmelding

Langsiktige planer (4.årshjul) Handlingsorienterte planer (1.årshjul)
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Kunnskapsgrunnlag/plan/tema Ved-
tatt 

2020 

2021 

2022 

2023 

 Begrunnelse/merknader 

Regional samarbeid        
Ullsfjordforbindelsen - X     Påbegynt, utarb. av Statens vegvesen 
Landskapsvernområde Lyngsalpan 
Nasjonalpark Lyngsalpan 
Vurdering av oppsyn 

2004 
 

- 
 
x 

- 
 

- -  Lang tidshorisont (revideres sjelden) 

Forvaltningsplan friluftsområde Årøya 
og Sandvika 
Forvaltningsplan landskapsvern 

2008 
 
 

X - - -  Lang tidshorisont. Påbegynt arbeid. 
Følges opp av Ishavskysten Friluftsråd 
Lang tidshorisont. Følges opp av 
Fylkesmannen 

Kystsoneplan Lyngenfjorden 
Kystsoneplan Ullsfjorden 
- Nærmere utredning fiskeri/akvakultur 
- Analyse havnestrategi 
- Analyse vare- og godstransport 

2015 
2015 

- 
- 
- 

  
 
x 
x 
x 

   Revideres samtidig i alle kommuner 
Revideres samtidig i alle kommuner 
Drøftes med involverte kommuner 
Drøftes med involverte kommuner 
Drøftes med involverte kommuner 

Overordnede kommunale planer        
Kommuneplanens samfunnsdel 
- Oversikt over helsetilstand 

2017 
- 

X 
X 

    Delvis revisjon  
Påbegynt 

Kommuneplanens arealdel 
Kystsoneplan 
- Landbrukets kjerneområder 
- Kartlegging mineralressurser 

2018 
2018 
2018 
2018 

 X 
X 
x 
x 

   Delvis revisjon  
Delvis revisjon 
Skal inngå i revisjon av arealdelen 
Skal inngå i revisjon av arealdelen 

Plan for folkehelse -  X    Skal inngå i samfunnsdelen 
Klima- og energiplan -  x    Skal inngå i samfunnsdelen 
Hovedplan vann og avløp - X     Påbegynt 

 
Fig. 13 – Regionale- og overordnede kommunale planer 
 

Ullsfjordforbindelsen. Planleggingen har kommet så langt som å konsekvensutrede aktuell trasé, men 
er fortsatt tidlig i prosessen. Krever en rekke utredninger i forbindelse med reguleringen. Planarbeidet 
utføres av statens vegvesen. 

Landskapsvern. Vern av naturområder har et langsiktig perspektiv og revideres sjelden. 
Lyngsalpan landskapsvernområde forvaltes av et vernområdestyre. Forvaltning av øvrige 
vernområder ble overført til Fylkesmannen i siste kvartal av 2019. 

Nasjonalpark. Miljødirektoratet ga (i november 2018) Fylkesmennene beskjed om å 
identifisere og utvelge områder som er aktuelle for senere vern. Lyngsalpan 
landskapsvernområde har blitt foreslått som nasjonalpark av Fylkesmannen i Troms, noe 
styret for landskapsvernområdet stilte seg bak. Lyngsalpan er en av 46 områder som 
Miljødirektoratet har vurdert som egnet for nasjonalpark. Dersom det videre kommer fram at 
mange områder kan være egnet som nasjonalpark, vil det bli vurdert å behandle alle disse 
områdene samlet i en egen nasjonalparkplan. Saken ligger nå hos Klima- og 
miljødepartementet. 

Kystsoneplaner. Lyngen kommune har 2 interkommunale kystsoneplaner som begge ble vedtatt av 
sittende kommunestyre høst 2015, og begge ble sydd inn i arealdelen i 2018. Like prosesser som ligger 
i bunn, som planstrategi og planprogram, samt at de som har behov på sjø, gjerne også har det på land, 
gjør at kystsoneplanen med fordel kan revideres sammen med kommuneplanens arealdel. 
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Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. I planstartegien har politikerne bedt om at både 
samfunnsdel- og arealdel skal revideres, omfanget vil bli nærmere definert ved utarbeidelse av 
samfunnsdelen.  

Plan for folkehelse og Klima- og energiplan. Vil inngå som tema i samfunnsdelen. 
Hovedplan vann og avløp. Hovedplan for vann og avløp er igangsatt og ventes vedtatt i løpet av 
2017. 

8.3  Andre tverrsektorielle planer 
 

Kunnskapsgrunnlag/plan/tema Sist 
vedtatt 

2020 

2021 

2022 

2023 

Begrunnelse/merknader 

Samfunnssikkerhet og beredskap       
Overordnet beredskapsplan 
- Helhetlig ROS-analyse 

2013  
X 

X   Rulleres m/bakgrunn i ROS-analyse 
Påbegynt 

Fjellskred fra Nordnes 2013 X    Påbegynt – interkommunalt 
samarbeid med Kåfjord, Storfjord og 
Nordreisa 

Kommunedelplan trafikksikkerhet 2013  x    
Plan for brann på ferge      Behov vurderes 
Plan for brann i tunnel 2004     Behov diskuteres med brannvesenet 
Plan radon   x    
Plan for feiing      Behovsprøvd 
Samfunn       
Plan for integrering og mangfold      Adm. kartlegger ressurser 
Plan for samisk språk og kultur      Adm. kartlegger ressurser 
Plan for idrett, kultur og friluftsliv 2017 x   x Grunnlag for å søke midler 
Næring       
Strategisk næringsplan 2018  X    
Landbruksplan/beitebruksplan 2005  X   Ses sammen med strat.næringsplan 
Reiselivsplan -  X   Ses sammen med strat.næringsplan 
Fysiske planer       
Stedsutvikling Lyngseidet 2015 X    Under arbeid 
Reguleringsplaner Lyngseidet    X   Utarbeides ved behov 
Reguleringsplan Sandneset   X   Under arbeid 
Reguleringsplan Stigen   X    Under arbeid 
Reguleringsplan Lenangen-Hamn  x    Revisjon av eksisterende plan 
Reguleringsplan Parakneset     X  
Plan for snøscooterløyper  x    Vurderes i arealdelen 
Plan for gang og sykkelstier  x    Vurderes i arealdelen 

 
Fig. 14 - Tverrsektorielle planer 
Samfunnssikkerhet. Overordnet beredskapsplan utarbeides på bakgrunn av helhetlig ROS-analyse. 
Lyngen kommune har et landskap dominert av høye og bratte fjell og bebyggelsen ligger i hovedsak 
under marin grense. Dvs. i områder hvor det kan finnes ustabil byggegrunn. Klimaendringer vil føre til 
mer nedbør i fremtiden, noe som vil kunne føre til større frekvens av skred. Samfunnssikkerhet må 
vurderes ved utarbeidelse av alle plantyper/saksbehandling. 

Samfunn. Plan for integrering og mangfold og plan for samisk språk og kultur er foreløpig ikke 
prioritert. Formannskapet mener saken må drøftes nærmere når kommunen har kartlagt mulige 
ressurser for gjennomføring. Rullering av plan for idrett, kultur og friluftsliv er en forutsetning for å 
motta tippemidler. Det samme er trafikksikkerhetsplan. 
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Næring. Næring og sysselsetting anses som en av de viktigste grunnene for å opprettholde folketallet. 
Planer som omfatter næring gis høy prioritet i planperioden (se matrisen ovenfor). 

Fysiske planer. De fleste av fysiske planer som er listet opp er igangsatt og noen er under 
sluttbehandling. Reguleringsplaner utarbeides når arealplanen ikke har stor nok detaljeringsgrad. 

 
8.4 Sektorplaner 
 

Plan/tema Ved-
tatt 

2020 

2021 

2022 

2023 

Begrunnelse/merknader 

Tekniske planer       
Utredning vannforsyning Lyngseidet  X    Påbegynt 
Forvaltningsplan for bygg/veger/anlegg    x    
ROS-analyse teknisk sektor   x    
Oppvekst       
Oppvekstplan 0-6 2018   x   
Oppvekstplan 6-16 2018   x   
Handlingsplan - mobbing/sosial læreplan 2018   x  Lovpålagt 
Kompetanseutviklingsplan for grunnskole 2015   x  Regional plan 
Kompetanseutviklingsplan for barnehage 2019    x Grunnlag for kompetansemidler 
Kultur 0-100      Går inn under plan for oppvekst 
Lokale læreplaner/årsplaner  x x x x  
Helse       
Helse og omsorgsplan 2010  x    
Plan for helsemessig og sosial beredskap 2015    x Lovpålagt  
Smittevernplan 2018   x  Lovpålagt  
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012  x   Lovpålagt etter alkoholloven 
Handlingsplan for psykisk helsearbeid 2007  x    
Rekrutterings og kompetanseplan H/S/O 2011 x     
Rehabiliteringsplan 2016 x     
Bolig politisk handlingsplan  X     
Plan for universell utforming      Ivaretas i samfunns- og arealdelen 
Folkehelseplan mm 2017 x    Ivaretas i samfunnsdelen 
Plan mot vold 2014  x   Målsetting og tiltak vurderes årlig 
Plan for bortfall av EKOM 2019  x    

 
Fig. 15 – Sektorielle planer 
Sektorene utarbeider en rekke planer hvor noen er lovpålagt og noen er hensiktsmessig for egen 
virksomhet. 

Tekniske planer. Teknisk drift håndterer drift og vedlikehold av kommunale bygg og anlegg, 
deriblant kommunale veger og vannverk. Det er særlig hovedplan for vann og anlegg (se 
matrise for overordnede planer side 22) og vannforsyning for på Lyngseidet som må 
prioriteres (se fig. 14 ovenfor). Arbeidet må gjøres i dialog med kommuneoverlegen. Øvrige 
planer innenfor sektoren er interne temaplaner. 
Oppvekst. Oppvekstsektoren har flere lovpålagte krav om plantyper. I tillegg utarbeides plantyper 
som er viktige sett ut fra sektorens behov.  

Helse. Fylkesmannen ber kommunen vurdere om «planer for helsemessig og sosial beredskap», 
«smittevern» og «psykisk helse og rehabilitering» skal inngå som tematiske planer i Helse og 
omsorgsplanen.  Spørsmålet vil bli nærmere vurdert av kommuneoverlegen sammen med helse- og 
sosialsektoren.  
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9. Kommuneplanens hovedtrekk  
 
Selv om planstrategiens sentrale funksjon er å belyse samfunnsmessige utfordringer og 
planbehovet (jf. forrige punkt), har det gjennom planprosessen også framkommet synspunkter   
på kommuneplanens innhold (mål/satsingsområder). Illustrasjon og tekst nedenfor viser noen 
hovedtrekk fra forrige planstrategi, og kan fungere som et utgangspunkt for diskusjon. 
 

 
 
Fig. 16 – Sammenlikning av befolkningsutvikling 2001 og 2016 
 
Summen til høyre på illustrasjonen viser nedgangen i folketallet de siste 15 årene (234 færre 
mennesker i dag enn i 2001). Figuren viser også endring i befolkningssammensetningen, dvs. 
færre mennesker i de yngste aldersgruppene og flere i de eldste aldersgruppene (markert med 
røde og grønne piler). I tillegg er kvinnunderskuddet størst i aldersgruppen hvor det fødes 
barn (20-44 år).  
 
Med utgangspunkt i kommunens hovedutfordring vil det være naturlig å vurdere alle typer 
tiltak som kan fremme vekst og utvikling. Nærmere spesifisering utformes i samfunnsdelen.  
 
Fylkesmannen har spilt inn at noen satsingsområder bør defineres som «gjennomgående 
perspektiver», deriblant universell utforming. Gjennomgående temaer bør omfatte 
allmenngyldige verdifelter og favne videre enn kommunens utfordring knyttet til 
befolkningsutvikling (bør gjelde uavhengig av hvor mange mennesker som bor i kommunen). 
Administrasjonen foreslår 3 perspektiver (folkehelse, klimahensyn og likestilling). Universell 
utforming inngår i sistnevnte. Jf. figuren ovenfor. 
 
Visjon er så langt ikke drøftet i det nye kommunestyre. 
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10. Planprosess og framdrift  
 
Det tilrås at både planstrategi, samfunnsdel og arealdel vedtas tidlig i valgperioden, slik at 
disse kan legge føringer på handlingsdelen/økonomiplan og få reell virkning på politiske tiltak 
som gjennomføres i styringsperioden (jfr. fig. 1, side 2 og fig. 10, side 21). 
Det foreligger forholdsvis nye dokumenter av kommuneplanarbeidet i kommunen 
(samfunnsdel i 2017, arealdel i 2018). Det antas at nåværende arbeid med planstrategien vil 
fokusere/forsterke enkelte satsingsområder, men at mye av eksisteredne dokumenter kan 
nyttiggjøres. 
Administrasjonen ønsker at videre planprosess gis en politisk drøfting og fastsettes ved 
sluttbehandlingen av planstrategien. Utkast til framdriftsplan er vist på figuren under. 

2020 2021 
Jan Mar Mai Jul Sep Nov Jan Mar Mai Jul Sep Nov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 17 – Framdrift kommunplanarbeid  

 

Forslag til nye planer 
Reguleringsplaner 

 Naustneset 
 Stigen 
 Parakneset 
 Sandneset 

Plan teknisk 
 Plan for overflatevann 

Organisatoriske planer 
 Digitaliseringsplan (behov vurderes av prosjektleder for digitalisering) 
 Plan for strategisk kompetanseutvikling 

Vedtak samfunnsdel

Vedtak arealdel

KOMMUNAL 
PLANSTRATEGI

PLANPROGRAM
Samfunnsdel 
Arealdel

Vedtak planstrategi

Fastsette planprogram

KOMMUNAL 
PLANSTRATEGI
KOMMUNAL 
PLANSTRATEGI

KOMMUNEPLANENS 
SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS 
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Andre planer 
 Plan for besøksforvaltning (behov vurderes med hensyn til prosjekt for parkering og 

avfallshåndtering for friluftsliv/turisme) 
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1 INNLEDNING 

1.1 Lovgrunnlag 
 
Plan- og bygningsloven pålegger kommunen å styre sin samfunnsutvikling stegvis gjennom det 
kommunale plansystemet. Plansystemet består av en langsiktig del som omhandler utfordringer, mål 
og strategier (rulleres hvert 4 år) og en handlingsorientert del som rulleres årlig. Det kommunale 
plansystemet er dermed et styringsverktøy rettet mot gjennomføring.   

 
 
Fig. 1 – Overordnede føringer og det kommunale plansystemet. 
 
Boksene 1, 2 og 3 illustrerer vedtatte dokumenter som legger rammer for kommuneplanarbeidet. Rød 
boks illustrerer kommuneplanarbeidet som er under arbeid, som igjen legger føringer for hvordan man 
kommer fra «ord til handling» med å avsette nødvendige virkemidler for å gjennomføre politiske 
prioriteringer i planperioden (boksene 5, 6). Boks 7 omhandler evaluering. 
 

1.2 Overordnede føringer 
 
Overordnede føringer for kommuneplanarbeidet legges gjennom nasjonale forventninger, regional 
planstrategi og kommunal planstrategi. Se figur 1.  
 
Nasjonale forventninger er inndelt i 3 hovedgrupper, som også er gjeldende for fylkestingenes arbeid:  

312



3 

 
- Gode og effektive planprosesser 
- Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 
- Attraktive og klimavennlige by og tettstedsområder 

 
Statlige planretningslinjer: 

- Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommune 
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. 

 
Regionale føringer. Foruten fylkesplanen og regional planstrategi legger følgende regionale planer 
føringer for kommunal planlegging:  
 

- Regional transportplan 2014-2023 (revisjon er igangsatt)  
- Regional plan for landbruk 2014-2025 
- Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfiske 2016-2027 
- Regional plan for handel og service 2015-2024 (under revisjon) 
- Regional bibliotekplan  
- Regional forvaltningsplan for vannregion Troms (2016-2021) 
- Regionale planer for reindrift, kultur og idrett/anlegg for idrett/fysisk aktivitet er igangsatt. 

  
Veiledere. Regjeringens veileder «Kommuneplanprosessen - samfunnsdelen - handlingsdelen» er den 
mest sentrale. Også Sametingets planveileder er benyttet. 
 

1.3 Samfunnsdelens hovedtrekk 
 
Dette dokumentet omhandler kommuneplanens samfunnsdel og legger rammer for kommunens 
helhetlige planlegging gjennom definering av hovedutfordringer og prioritering av satsingsområder. 
Samfunnsdelen legger også føringer for sektorenes virksomhet og gir grunnlaget for overordnede 
strategier i arealdelen. Arealdelen vil legges til offentlig ettersyn når samfunnsdelen er vedtatt. 
 
Plandokumentet er bygd opp i 3 hoveddeler; en beskrivende av hovedutfordringer, en politikkdel med 
verdifelter og satsingsområder og en del om kommunen som organisasjon og tjenesteyter. 
 

1.4 Medvirkning 
Lokal medvirkning 
Det har i løpet av planprosessen vært en bred politisk medvirkning gjennom flere formannskap- og 
kommunestyremøter, noe som har sikret en solid politisk forankring. Videre har særskilte grupper, 
herunder råd for folkehelse/funksjonshemmede/eldre, barnas representant i plansaker, ungdomsrådet 
medvirket gjennom avholdte møter. Det ble forsøkt gjennomført møter med kvenske og samiske 
interesser, men dette lot seg ikke gjennomføre pga. tidsmangel. Muntlige tilbakemeldinger fra kontakt 
med representanter fra disse gruppene er tatt med i planarbeidet. Videre er lag og foreninger, samt 
bygdeutvalg tilskrevet direkte. Resultat fra folkemøter gjennomført ifm. kommuneplanarbeid i 2015 er 
også benyttet. 
 
Ekstern medvirkning 
Det er avholdt møte med statens vegvesen og Norges vassdrag- og energidirektorat, og et felles møte 
med reinbeitedistriktene Lakselvdal/Lyngsdal og Rendalen og Fylkesmannen i Troms. I tillegg har 
planarbeidet blitt behandlet i regionalt planforum. 
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HOVEDUTFORDRINGER 

2 Kommunens hovedutfordring som samfunn 
Utviklingstrekkene og utfordringene tilknyttet befolkningsutvikling er forsterket siden forrige revisjon 
av  kommuneplanen. Figuren nedenfor gir en sammenlikning av befolkningsutvikling og 
alderssammensetning i 2001 og 2017. 
 

 
Fig. 2 - Folkemengde 1. januar, etter region, tid, alder og statistikkvariabel 
 
Befolkningsmengde og alderssammensetning. Summen til høyre på tabellen viser nedgangen i 
folketallet siden 2001 (247 færre mennesker enn i 2001). Tabellen viser også endring i  
befolkningssammensetningen, dvs. færre mennesker i de yngste aldersgruppene og flere i de eldste 
aldersgruppene. Området fra Pollen til Karnes er den eneste kretsen hvor folketallet i 2017 er lik 
folketallet i 2001. Alle øvrige kretser har nedgang. Sterkest nedgang er det i kretsene Kjosen-Svensby 
og i Nord-Lenangen 
 
Fødsler og flytting. Folketallet var relativ stabil fra 2001 til 2008. Siden den gang har det vært jevn 
nedgang, som skyldes fødselsunderskudd og negativ flyttebalanse. Dvs. at flere dør enn fødes og at 
flere flytter ut enn inn i kommunen. I 2016 var det et fødselsunderskudd på 15, netto utvandring på 1 
og netto innlandsflytting på 31. Samlet medførte dette at innbyggertallet steg med 15 personer. 
 
Prognoser. Befolkningsframskrivinger utført av Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at ca. halvparten av 
kommunene i Troms fylke vil få nedgang i folketall, der i blant Lyngen. Forventet innbyggertall i 
2040 er på rundt 2600 personer. SSBs framskrivninger revideres hvert annet år, da forutsetningene 
som ligger til grunn for prognosene endrer seg over tid. Selv om framskrivningen ikke kan leses som 
eksakt statistikk, peker den likevel på en forventet utvikling. 
 

2.1 Kommunens hovedutfordring som organisasjon 
Det viktigeste grunnlaget for dagens kommuneorganisasjon er den omfattende tjenesteytingen til 
innbyggerne i kommunen. Tjenester tilknyttet oppvekst, helse og omsorg, teknisk drift mm., er 
omfattende og tydelige. Selv om ulike forhold kan bedres, er tjenestene jevnt over gode, se pkt. 5.1, 
side x. Sykefraværet er imidlertid en stor utfordring for kommunen som arbeidsgiver, da fraværet er 
langt høyere enn i privat sektor og høyere enn fylkes- og landsgjennomsnittet.  
 
Videre er kommunens økonomiske situasjon er en stor utfordring, hovedsakelig fordi det er gjort en 
rekke investeringer knyttet til nybygg som sykehjem, rådhus, skoler og barnehager de siste årene. Selv 
om fasilitetene er bedret, har investeringene ført til svært høy lånegjeld (klart høyest i fylket). Den 
høye lånegjelda gjør at kommunen er meget sårbar for renteøkning. 
 
Kommunens rolle som samfunnsutvikler (bla. iverksette tiltak for å stanse befolkningsreduksjon) er 
kompleks, dels fordi flesteparten av kommuneansatte jobber med tjenesteyting og dels fordi 
samfunnutvikling påvirkes av flere forhold utenfor kommunes handlingsrom.  
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Kommunen har en utfordring i å rekruttere nok fagfolk på oppvekstområdet. En strategi for 
rekruttering bør utvikles.  

Oppvekstplan 0-6 år og 6-16 inneholder mål for tjenesteområdene barnehage, grunnskole og 
kulturskole i 4 års bolker. Lyngen kommune som tjenesteyter har fokus på bedre gjennomføring, godt 
læringsmiljø og forbedring av grunnleggende ferdigheter hos barn og unge.  

 

3 POLITIKKDEL 
Hovedmålet er å gjøre Lyngen kommune mere attraktiv som bo- og tilflyttingskommune. Folk velger 
bosted ut i fra sine ønsker, særlig innenfor rammene av bolig- og arbeidsmarkedet.  

Det er gjennomført soft-analyse både blant politikere og befolkningen i forbindelse med planarbeidet. 
Analysen har synliggjort utfordringene som er beskrevet, men også fokusert på positive sider ved å bo 
i Lyngen-samfunnet. Følgende nevnes: 

- Trygge oppvekstsvilkår for barn og god barnehagedekning 
- Gode kommunale tjenester 
- Nærhet til Tromsø 
- Lave boligpriser 
- Tette sosiale nettverk 
- Mange lag og foreninger 
- Lite forurensning og trafikkstøy 
- Lite trengsel og køer 
- God tilgang til ulike støtteordninger fra myndighetene (distriktspolitikk) 
- God tilgang til uberørt natur 

Videre beskrivelse vil omhandle de viktigste politiske forutsetningene og satsningsområdene for 
Lyngen kommune. Først vil det bli presentert 3 gjennomgående perspektiver, som er hensyn man 
ønsker å ta på tvers av alle politiske beslutninger og forvaltningsnivåer, før man ser på 3 spesifikke 
satsningsområder som er spesielt viktig for Lyngen kommune, tatt i betraktning av utviklingstrekk og 
utfordringer kommunen står ovenfor. 

Gjennomgående perspektiver: 
- Folkehelse 
- Likestilling 
- Klima/miljøforhold  

 
Satsingsområder: 

- Næringsutvikling  
- Boligutvikling 
- Samferdsel 

 

3.1 Gjennomgående perspektiver  
I denne delen beskrives 3 gjennomgående perspektiver som er av generell viktighet, og like mye et 
resultat av nasjonale utviklingstrekk, som lokale. Lyngen kommune ønsker å ta hensyn til disse, på 
tvers av andre, mer spesifikke, utfordringer kommunen står ovenfor. 

315



6 

3.1.1 Folkehelse  
Folkehelsepolitikkens overordnede mål er flere leveår med god helse i befolkningen. Lov om 
folkehelsearbeid av 2012 setter i større grad enn tidligere fokus på bakenforliggende årsaker til 
helseutfordringene (ernæring, inaktivitet, rus, tobakk, økonomi mm). Et slikt fokus peker mot en bred 
involvering i folkehelsearbeidet som omfatter kontinuerlig politisk involvering og tiltak i alle sektorer.   
 
Loven gir videre kommunen plikt til å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen. Lyngen 
kommune har utarbeidet dokumentet «Helseoversikt 2016» som identifiserer folkehelseutfordringene i 
kommunen, herunder konsekvenser og årsaksforhold. Sammen med oversikt over den demografiske 
utviklingen, gir dokumentet et godt grunnlag for å utforme nødvendige mål og strategier.  

«Helseoversikt 2016», gir et godt grunnlag for å utarbeide en egen delplan for helse- og omsorg, som 
tar utgangspunkt i samfunnsdelen i kommuneplanen. 

I tillegg til den demografiske utviklingen, kan en ut fra oversikten konkludere med at den største 
utfordringen innfor helse er å bekjempe livsstilsykdommer (muskel – og skjelettsykdommer, diabetes 
2, overvekt og fedme hos ungdom samt psykiske symptomer og lidelser). Det Lyngen som samfunn 
særlig bør være bekymret for, slik som landet forøvrig, er unge og ungdom som ikke har det godt med 
sin psykiske helse. Det er satt inn tiltak, blant annet er det ansatt kommunepsykolog og miljøarbeider, 
noe som er med på å bringe Lyngen fremst på kommunebarometeret innfor tjenesten helse. Denne 
plasseringen er et resultat av bevisst satsing på forebygging i stedet for behandling. Oversikten viser at 
det er nedgang i frafall fra videregående skole. 

 

 

Fig 3 – Sammenlikning av befolkningssammensetning 2001 – 2017 
 
Figuren viser alderssammensetningen i kommunen i 2001 (blå søyle) og 2017 (oransje søyle). 
Illustrasjonen viser økende andel i de 2 eldste gruppene og reduksjon i de 2 yngste gruppene. 
 
Det må planlegges for at det blir flere eldre i kommunen, men det er ikke automatikk at 
tjenestebehovet øker i takt med antallet eldre mennesker. I Lyngen kommune er 34 personer over 90 år 

%

- uføretrygdede 18-44 år

 - frafall i videregående skole
 - overvekt blant 17-åringer

- røkende kvinner
- muskel og skjelettlidelser
- diabetes type-2

316



7 

gamle hvor 22 er hjemmeboende, 8 bor i omsorgsbolig og 4 bor på sykehjem. Av de 22 
hjemmeboende er det flere som mottar minimalt med tjenester fra omsorgstjenesten. Det er 
helsetilstanden som er det avgjørende for behov og forbygningsperspektivet blir derfor særlig viktig. 
 
Alderssammensetningen av befolkningen viser at det det vil bli for få unge til å ta seg av de 
omsorgstrengende. En må forebygge sykdom og fremme god helse samt lære innbyggerne til å mestre 
livene sine uten hjelp fra det offentlige.  
 
I vedtatt Rehabiliteringsplan 2016- 2020, ble hverdagsrehabilitering opprettet som et nytt tiltak. Det er 
ansatt hjemmetrener, som skal gi trening hjemme hos brukerne. Når trening blir gitt i hjemmet, er 
målsettingen at brukeren fortsatt skal mestre livet sitt i kjente omgivelser.  
 
Lyngen kommune har i økonomiplan 2016- 2019 har på investeringsbudsjettet satt opp midler til 
velferdsteknologi. Det er opprettet arbeidsgrupper både internt i kommunen og i Nord-Troms 
regionen. Det vil bli gitt opplæring i bruk av teknologi både for ansatte og brukere/innbyggere.  
  
Det er opprettet flere prosjekter for tilskuddsmidler tildelt fra staten. Prosjektene har som målsetting å 
snu utviklingen fra institusjonsomsorg til at brukerne kan mestre livet sitt hjemme, enten med tiltak fra 
helsetjenesten, ved hjelp av teknologi eller frivillige som ønsker å gjøre en innsats for andre 
mennesker. 
 
 
Teksten på figurene representerer områder hvor kommunen ligger høyere enn fylkes- eller 
landsgjennomsnittet (Kilde: Folkehelseprofil 2016). Tilgjengelig data gjør det mulig å jobbe målrettet 
mot de som trenger det mest og intuitivt ønsker man ofte å prioritere de gruppene som er mest utsatt. 
I et folkehelseperspektiv er det ikke nødvendigvis mer målretting som er det mest effektive. Sterk grad 
av behovsretting kan ofte virke mot sin hensikt gjennom stigmatisering og umyndiggjøring av de 
grupper man ønsker å hjelpe. Dette betyr at det bør være en balanse mellom målrettede og brede, 
universelle tiltak – og målretting må gjøres med bakgrunn i grundig vurdering. 

Den største effekten oppnås ved tiltak som treffer bredt i aldersgrupper og/eller i hele befolkningen.  
 
Dersom man likevel skal prioritere, synes systematiske tiltak rettes mot barn og unge gjennom 
barnehager, skoler og fritidssektoren hensiktsmessig. Gratis frukt og grønnsaker i skoler og barnehager 
er innført i kommunen og et godt eksempel tilknyttet kosthold. Foruten skole og familie tilbringer barn 
tid i idrettslag og foreninger. Disse drives som regel på frivillig basis, ofte med stramme budsjetter og 
behov for egenandel fra deltakerne. Det er viktig at dette ikke utelukker deltakelse for noen barn. 
Utarbeidelse av kommunedelplan for barn og unge, gjerne med «Syvmilssteget» som gjennomgående 
perspektiv, bør prioriteres.  
 
Undersøkelser viser at deltakelse i organisert idrett og bruk av idrettsanlegg synker blant voksne og at 
inaktive foretrekker aktivitet i natur. Friluftsliv er det som når bredest ut, uansett utdanning, alder og 
sosiale klasser. Lyngen kommune har en variert natur som er egnet for «alle» og bruk av naturområder 
er viktig for livskvaliteten for mange som bor i kommune: I nåværende arealdel er 25 områder sikret 
som friluftsområder. Naturen er i seg selv et billig «anlegg» og enkel tilrettelegging for å oppnå større 
tilgjengelighet kan gi stor effekt for økt bruk av områdene. 
 
Folkehelse er både fysisk og mental helse, og er noe som berører de fleste aspekter av offentlige tiltak. 
En sunn og frisk befolkning, er ikke bare gunstig økonomisk sett, i færre sykedager, samt mindre 
behov for medisinsk bistand, men enda viktigere; en betingelse for god livskvalitet for kommunens 
innbyggere. Derfor ønsker Lyngen kommune å forebygge god helse gjennom hele livet ved å skape 
gode oppvekst- og levekår, legge til rette for sunne levevaner, fremme fellesskap, trygghet og 
deltakelse.  
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Både dokumentet «Helseoversikt 2016» og «Kommuneplan for folkehelse, friluftsliv, idrett og lokale 
kulturhus 2012 – 2015» berører og utdyper folkehelsearbeidet i kommunen. 
 
Mål og strategier: 

Folkehelse 
Mål: Lyngen vil ha det slik Strategi: Lyngen vil gjøre det slik 

 
God helse gjennom hele livet 

 
 Tilrettelegge for økt fysisk aktivitet og friluftsliv 

for alle, særskilt i barnehage og skole. 
 Sørge for at trygt og rent drikkevann i det 

kommunale nettet, herunder få alle kommunale 
vannverk godkjent av mattilsynet. 

 Dreie fokus fra behandling over på forebygging av 
livsstilsrelaterte sykdommer. 

 Legge til rette for grøntareal med rom for fysisk 
aktivitet gjennom arealplanlegging.  

 Stimulere til utstrakt samarbeid med frivillige, lag 
og foreninger innenfor fysisk aktivitet og helse. 

 Tidlig innsats med fokus på å utjevne sosiale 
ulikheter. 

 

3.1.2 Likestilling 

   
       
Fig. 4 – Fordeling kommunestyret        Fig. 5 – Fordeling politiske utvalg (alle utvalg) 
Tradisjonelt har begrepet «likestilling» blitt benyttet i betydningen «likestilling mellom kvinner og 
menn». Figurene på forrige side illustreres fordeling mellom kvinner og menn i kommunestyret og i 
politiske utvalg (formannskapet pluss 5 andre utvalg). Som gjennomgående perspektiv i planarbeidet 
har likestillingsbegrepet en videre betydning – som innebærer at mennesker har like muligheter, 
rettigheter og forpliktelser i et samfunn, uavhengig av hvilken samfunnsgruppe de tilhører.  
 
Likestillingsbegrepet skal bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller, legge til rette for brukere med 
nedsatt funksjonsevne og ivareta universell utforming av bygninger og utearealer. På denne måten 
berører også likestilling forhold som er beskrevet i forrige punkt om folkehelse.  
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Lyngen kommune er en del av en fleretnisk historie i nordområdene. Kommunen har dermed en rik 
kulturhistorie med bakgrunn i både samisk, finsk og norsk befolkning. Lyngen kommune er 
reindriftskommune i sommerhalvåret og sjøsamisk og kvensk kultur har lange tradisjoner.  
 
Perioden 1850 - 1950 var en sterk fornorskningsperiode hvor kvensk og samisk språk/kultur ble 
nedtonet. Kommunenes ansvar for å ta hensyn til samiske interesser i planleggingen er styrket de 
senere år, blant annet i plan- og bygningslovens bestemmelser. I dag vurderes viktige områder for 
reindriftsnæringen gjennom arealplanarbeidet og Lyngen kommune tilbyr opplæring i samisk morsmål 
i barnehage og skole. 
 
I dag har innbyggere fra andre verdensdeler kommet til Lyngen i takt med globalisering og 
flyktningstrømmer. Andel innvandrere i Lyngen kommune var i 2016 på 5,9 %. Dette er betydelig 
mindre enn landsgjennomsnittet, men innvandringen er også forholdsvis liten sammenliknet med 
Nord-Troms (7,6 %), Finnsnes (9,6 %) og Tromsø-regionen (12,1 %). 
 
Lyngenområdet har historisk sett vært et område hvor ulike mennesker har slått seg ned og trolig vil 
utviklingen av økende internasjonalisering fortsette. For Lyngen som samfunn er det viktig å være 
åpen for ulikheter og bygge kultur som alle kan trives i. 
 
Mål og strategier: 
 

Likestilling 
Mål: Lyngen vil ha det slik Strategi: Lyngen vil gjøre det slik 

 
Lyngen kommune skal være et åpent og 
inkluderende samfunn for alle, uavhengig av 
religion, hudfarge, kjønn, alder eller språk. 

 
 Sørge for at offentlige rom er tilgjengelig for 

alle gjennom fokus på universell utforming. 
 Sørge for likeverdig tjenestetilbud for alle 

uavhengig av bakgrunn.  
 Lyngen kommune skal være en 

inkluderende organisasjon som verdsetter og 
utnytter kulturelt mangfold. 

 Legge til rette for økt sysselsetting av 
personer med nedsatt funksjonsevne, samt 
føre en bevisst rekrutteringspolitikk i 
kommunen.  

 Fokus på brukermedvirkning og 
brukerundersøkelser. 

 Holdningsskapende arbeid i barnehager og 
skoler. 

 Bevisst rekruttering. 
 

3.1.3 Klima og miljø 
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Fig. 6 - Temperaturavvik fra normal1900-2010   Fig. 7  - Nedbør i prosent av normalen 1900 -2010 
 
Figurene ovenfor illustrerer temperatur- og nedbørsendringer i Norge fra år 1900 og fram til 2010. Det 
har blitt jevnt varmere og våtere, for Nord-Norges del har dette vært spesielt tydelig de siste 25 årene. 
Klimaforskningen viser at tendensen de siste 100 årene vil fortsette og sannsynligvis forsterkes. 
 
«Klimaprofil Troms» viser forventende endringer i Troms fra 1961-90 til 2071-2100. Det vil bli økt 
sannsynlighet for mer ekstremnedbør, regnflom, jord-, flom- og sørpeskred, samt stormflo. Det er 
videre mulig økt sannsynlighet for snøskred, isgang og tørke. Det er usikkert eller mindre sannsynlig at 
klimaendring vil påvirke sterk vind, kvikkleireskred, steinsprang/steinskred, fjellskred og 
snøsmelteflom. Havnivået i Lyngen ventes å stige med 60-70 cm innen år 2100. 
 
Kommunen ønsker at samfunnet skal forberedes på og tilpasses klimaendringene. At samfunnet er 
klimatilpasset, betyr at det er i stand til å begrense eller unngå ulemper som følge av klimaet og å 
utnytte nye muligheter. Klimaendringer kan påvirke hvor det kan bygges, hvilke bedrifter og 
næringsliv det skal legges til rette for, tjenesteyting mm.  
 
Miljø.  
Lyngen kommune har som helhet et godt utgangspunkt i rent miljø med god tilgang på ren luft, rent 
drikkevann, ren natur med nærhet til fjell og strandsone. Store deler av kommunen er vernet i medhold 
av naturmangfoldloven. Verneplanene har en lang tidshorisont og forvaltes av kommunen. Et større 
område (Landskapsvernområde for Lyngsalpene) strekker seg over flere kommuner og forvaltes av et 
regionalt verneområdestyre. Områdene som i dag er vernet i medhold av naturmangfoldloven, antas 
opprettholdt ved revisjon av arealdelen. 
 
Kommunen har videre lite trafikkstøy, bileksos, svevestøv og forurenset grunn. Samlet sett har Lyngen 
kommune lite lokale miljøutfordringer. Noen av nedslagsfeltene for drikkevann ligger imidlertid til i 
områder hvor ferdselen, særlig fra skiturister, er blitt større. Mulig forurensning og tiltak vil vurderes 
nærmere ved utarbeidelse av hovedvannplan for kommunen (under arbeid). 

Globalt er klima- og miljøutfordringene tydelige. Internasjonale og nasjonale tiltak (miljøsertifisering 
mm) driver kommunal og privat tjenesteyting og næringsliv i bærekraftig retning. Omlegging til et 
mer bærekraftig samfunn krever både holdningsendring av den enkelte innbygger og at samfunnet 
tilrettelegger for at det kan tas klima- og miljøvennlige valg i hverdagen. 
 
Kommunen har en meget spredt bosetting med liten utbygd kollektivnett og reduksjon av bilbruk er 
utfordrende. Utbygging av gang og sykkelveger i kommunens tettsteder kan bidra med noe (dette 
faller også sammen med viktige tiltak i et folkehelseperspektiv, jf. pkt. 3.1.1). 
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Lyngen kommune har opprettet eget «Klima og miljøutvalg» som har ansvar for de oppgaver 
kommunen er pålagt eller har påtatt seg innenfor klima, miljø og forurensning. Klimahensyn er 
imidlertid et tverrpolitisk – og tverrsektoriell område. 
 
Samfunnssikkerhet.  
En konsekvens av endret klima kan påvirke samfunnssikkerheten. Store deler av Lyngen kommune 
består av alpint fjellandskap og kommunen har alltid vært utsatt for snøskred. I de siste årene har også 
andre skredtyper forekommet (kvikkleirskred ved Solhov i 2010, Jøkuhlaup i Koppangen i 2013 og 
jord- og flomskred i Kjosen i 2014). Det antas at dagens aktsomhetskart i hovedsak også vil ivareta en 
forventet klimaendring fram mot år 2100 og derfor kan legges til grunn ved arealplanlegging. 
 
Siden 2009 har faren for fjellskred fra Nordnes fått større oppmerksomhet, da fjellområdet består av 
ustabile fjellmasser. Dersom et stort ras går ut i fjorden, vil flodbølger berøre både Lyngen, Kåfjord, 
Storfjord og Nordreisa kommune. Konsekvensene vil bli størst på vestsiden av Lyngenfjorden, særlig 
på strekningen Koppangen – Lyngseidet – Furuflaten. I dag overvåkes fjellet kontinuerlig med 
avansert GPS-nettverk og det er utarbeidet beredskapsplaner med varsling og evakueringsplaner.   

I 2016 ble det fastlagt at også Revdalsfjellet (som ligger noe sør for Nordnesfjellet) representerer fare 
for fjellskred. Det er nødvendig å få beregnet oppskyllingshøyde fra mulig fjellskred fra Revdalsfjellet, 
da vilkårene i Teknisk Forskrift (TEK10) er relatert til en slik grense. 
 
Naturgitte farer vil bi nærmere utdypet i arbeidet med arealdelen, herunder med bestemmelser som 
sikrer hensynet til samfunnssikkerhet ved utarbeidelse av detaljplaner og saksbehandling. Andre 
faretyper vil framgå av helhetlig Ros-analyse som igjen danner grunnlaget for utarbeidelse av 
overordnet beredskapsplan (som er under arbeid). Ved neste revisjon vil den helhetlige ROS-analysen 
bli behandlet som en kommunedelplan, og kommunens overordnede beredskapsplan vil bli 
handlingsdel til denne. Dette vil sikre at arbeidet med kommunal beredskapsplikt forankres i allerede 
eksiterende plansystem. 
 
Mål og strategier: 
 

Klima, miljø og samfunnssikkerhet 
Mål: Lyngen vil ha det slik Strategi: Lyngen vil gjøre det slik 

Lyngen kommune skal framstå som bærekraftig 
i forhold til klima og miljø. 

 Tilrettelegge for gående, syklister og bruk 
av spark. 

 Stille krav om at nye anlegg og bygg skal 
være energieffektive og robuste mtp 
klimaendringer. 

 Legge til rette for miljøvennlige innkjøp, 
gjenbruk og resirkulering i kommunen som 
organisasjon. 

 Stimulere til etablering av bærekraftige 
næringer. 

 Nærmere mål og tiltak konkretiseres i 
kommunens klima og miljøplan. 

 
Lyngen kommune skal til enhver tid ivareta 
befolkningens sikkerhet og trygghet. 
 

 
 Revidere helhetlig risiko- og 

sårbarhetsanalyse og overordnet 
beredskapsplan min. én gang årlig. 

 Oppdatert beredskapsplan skal til enhver tid 
finnes på kommunens hjemmesider. 
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3.2 Satsingsområder 
 
Denne delen beskriver 3 spesifikke satsningsområder som er spesielt viktig for Lyngen kommune, tatt 
i betraktning av utviklingstrekk og utfordringer kommunen står ovenfor.  

3.2.1  Næringsutvikling og sysselsetting 
 

 
 
Fig. 8 – Ansatte i private- og offentlige arbeidsplasser 2016 

Næringsutvikling og sysselsetting antas å være det viktigste virkemiddel for å motvirke ytterlig 
befolkningsreduksjon. 
  
Lyngen kommune har en forholdsvis bredt sammensatt næringsliv preget av ulike typer næringer i 
ulike deler av kommunen. Industrivirksomhet er i særlig grad lokalisert til Furuflaten, handels- og 
forretningsmessige tjenester til Lyngseidet og fiske- og fiskeri til Nord-Lenangen og Lenangsøyra. 
Mange av næringene er preget av lang tradisjon med god kontinutet over lang tidsrom.  
 
Mellom nevnte tettsteder har Lyngen kommune en spredt bosetting med lavlandssoner godt egnet for 
landbruk. Lyngenlandbruket er relativt stort i Tromssammenheng med dyktige bønder. Lyngennaturen 
er velegnet, særlig for småfehold pga. gode sommerbeiter og lite rovdyrplager sammenliknet med 
omkringliggende kommuner.  

Likefult er antall sysselsatte gått ned i flere næringer sammenliknet med 2008 (illustrert med  røde 
piler på figuren ovenfor). 

Av nye næringer er det spesielt turisme som har hatt positiv utvikling i antall årsverk de siste årene. 
Selv om næringen fortsatt er liten sammenliknet med industri og landbruk, er potensialet stort for 
videre utvikling. Fjellandskapet er unik i nasjonal og internasjonal sammenheng. 
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Lyngenhalvøya innehar store mengder gabbro, som er en hard og seig bergart med stort potensiale for 
bergverksindustri til bruk for ulike typer veg- og anleggsvirksomhet. Det er i dag et bergverk som 
utvinner gabbro. På begge sider av halvøya er gabbroen dekket av flere typer bløtere bergarter som 
begrenser tilgjengeligheten. Gabbroen kan dermed i hovedsak nås fra Kjosen, som danner et markert 
tverrsnitt gjennom Lyngenhalvøya.  
 
Sysselsettingen er god og noe høyere enn i de øvrige kommunene i Nord-Troms regionen. 
 
Mål og strategier: 
 

 Næring 
Mål: Lyngen vil ha det slik Strategi: Lyngen vil gjøre det slik 

 
Lyngen skal være en offensiv ja-kommune til all 
næringsetablering. 
 
Lyngen kommune skal fremstå som den mest 
attraktive kommunen i Troms for eksisterende 
og nye næringsaktører, herunder være en 
populær destinasjon for naturbasert reiseliv, 
opprettholde landbruksnæringen blant de 
sterkeste i regionen og styrke havbruksnæringen. 

 
 Sørge for kortest mulig tid fra ide til realitet. 
 Ha byggeklare attraktive næringsarealer. 
 Tilrettelegge for grundervirksomhet. 
 Gjøre barn og unge oppmerksomme på 

arbeidsmuligheter i kommunen gjennom 
opplegg i skolen. 

 Ivareta eksisterende næringer. 
 Samarbeide med beitenæringene om en 

bærekraftig utvikling av reiselivet. 
 Aktivt å utvikle entreprenørskap i skolen, og 

legge til rette for et variert og bærekraftig 
næringsliv. 

 Utvikle de naturgitte forutsetningene for 
naturbasert reiseliv. 

 Styrke havbruksnæringens og 
fiskerinæringens kår i kommunen. 

 
 

3.2.2 Boligpolitikk 
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Fig. 9 – Antall registrerte boliger i kommunen 2006 -2016 
Som figuren på forrige side viser har det vært svært lite boligbygging i kommunen de siste årene. 
Dette har sammenheng med en negativ befolkningsvekst, men også med at det har vært lite klargjorte 
tomter i tettstedene, særlig i kommunesenteret Lyngseidet.  
 
Den relative store utbyggingen i 2009-10 skyldes delvis at det var tilgjenglige tomter på Lyngseidet og 
Furuflaten. Kommunen iverksatte tilskuddsordning for boligbyggere i 2016, men det er for tidlig å 
evaluere virkningen av dette.  
 
Tilgang på gode og attraktive boligtomter er en viktig faktor for få folk til å bygge i kommunen. Det 
skal være attraktivt å bo i Lyngen kommune, enten du bor i tettstedene eller i distriktene. Det skal 
legges til rette for boligbygging i boligfelter i kommunens 3 tettsteder Lyngseidet, Furuflaten og 
Straumen og spredt boligbygging i distriktene. 
 
Lyngen kommune har generelt en spredt bosetting, hvor bebyggelse er lokalisert på lavlandssonene 
mellom strandlinja og fjellfoten. Bebyggelsen bærer fortsatt preg av den type næringstilpasning som 
var dominerende for 60-70 år siden (kombinasjon jordbruk og fiske).   
 
Den tradisjonelle kombinasjonsnæringen er så å si borte, men de dyrkbare områdene er fortsatt i bruk. 
Rasjonaliseringen i landbruket har gjort at brukene er blitt større og bøndene færre. Det har vært et 
politisk mål at det skal finnes levende bygder med et attraktivt landbruk. Å ivareta det spredte 
bosettingsmønsteret innebærer dermed også tilrettelegging for spredt boligbygging.  
 
Det er behov for nye boliger til alle målgrupper. 
 
 
Mål og strategier:  
 

Bolig 
Mål: Lyngen vil ha det slik Strategi: Lyngen vil gjøre det slik 

 
Lyngen kommune vil ha boliger for alle der folk 
vil bo.  

 
 Videreføre eksisterende tilskuddsordning for 

boligbygging. 
 Legge til rette for spredt boligbygging 

gjennom arealplanen i alle bygder i 
kommunen. 

 Inneha byggeklare tomter i alle deler av 
kommunen. 

 Fremskaffe boliger for grupper omfattet av 
kommunens boligsosiale politikk. 

 Medvirke til minimum 10 nye boenheter i 
året i planperioden. 

 Legge til rette for attraktive og trygge 
bomiljø i byggefelt. 
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3.2.3 Samferdsel 

 

 
 
Fig. 10 – Fylkesvegnettet i kommunen og framtidig Ullsfjordforbindelse 
 
Kommunens utstrekning og spredte bosetting gjør det nødvendig med gode kommunikasjonsløsninger. 
Kommunesenteret Lyngseidet ligger sentralt i forhold til bosettingen langs Lyngenfjorden, mens de to 
andre tettstedene Furuflaten og Straumen ligger henholdsvis lengst sør og nord i kommunen. 
 
Interne kommunikasjoner i kommunen foregår stort sett landverts. Det er særlig to deler av vegnettet 
som er utilfredsstillende: Vegstrekningen Lyngseidet – Koppangen (fylkesveg 311) og 
Pollfjelltunnelen (del av fylkesveg 868). Det er viktig at Pollfjelltunnelen forlenges og at videre 
utbedring sluttføres.  
 
I dag er det fergeforbindelse mot nabokommuner i vest (Tromsø) og øst (Nord-Troms). Det er 
vegforbindelse mot Storfjord, Balsfjord og Tromsø mot sør (fylkesveg 868). Fylkesveg 868 er viktig å 
få utbedret, særlig fordi industrien i Furuflaten er avhengig av betydelig tungtransport. 
 
Ullsfjordforbindelsen. 
Det er igangsatt regional planarbeid for fergefri forbindelse over Ullsfjorden. Ullsfjordforbindelsen vil 
erstatte fergeforbindelsen Breivikeidet – Svensby og forkorte reisetiden mellom Tromsø og Nord-
Troms/Finnmark. Vegprosjektet vil medføre et trafikksikkert døgnåpen forbindelse som reduserer 
reisetiden mellom Tromsø og Lyngen og bidra til å utvide bo- og arbeidsmarkedsregionen for Tromsø 
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og Lyngenhalvøya. Planarbeidet antas sluttført vinteren 2018/2019. Det er ikke besluttet tidspunkt for 
byggestart.   
 
Politikerne i Lyngen kommune mener realisering av Ullsfjordforbindelsen vil påvirke framtidig 
utvikling av Lyngen-samfunnet i betydelig grad (sysselsetting, næringsliv, boligbebyggelse med mer) 
og vil i videre planarbeid foreta grundig politisk debatt om framtidig virkninger og muligheter. 
 
Flytrafikk. 
Innbyggerne i Lyngen kommune bruker primært Tromsø som flyplass. Bardufoss ligger omtrent i 
samme avstand, men har mindre tetthet med flyavganger. 
 
Sjøtransport 
Foruten fergene er det hurtigbåtanløp mellom Nord-Lenangen, Tromsø og Skjervøy. Industrien i 
Furuflaten benytter sjøtransport av enkelte produkter. 
 
Det er en nasjonal målsetting med mere sjøtransport av gods og dermed mindre vegtransport. 
Kystverket påpeker at kommunen har begrenset grad av opparbeidet havneinfrastruktur og sjørettede 
arealer, men at områdene rent fysisk har stort potensiale for etablering av havneanlegg flere steder. 
Havnestrategi er et viktig grunnlag for bruk av statlige midler. Kystverket tilrår videre at det 
utarbeides en transport og godsanalyse, da kommunen er en kystkommune som preges av maritime 
næringer og fiskeri. Transport av varer og produkter vil ha stor betydning for kommunens nærings- og 
arbeidsliv. 
 
Mål og strategier: 

Samferdsel 
Mål: Lyngen vil ha det slik Strategi: Lyngen vil gjøre det slik 

 
Lyngen kommune vil til enhver tid ha 
samferdselsinfrastruktur som fremmer 
trygghet, sikker ferdsel, næring og bolyst. 

 
 Jobbe for realisering av Ullsfjordforbindelsen 
 Jobbe for opprustning av Pollfjelltunellen, FV 

868 til Oteren og FV311 til Koppangen. 
 Oppgradere havner i Vollneset, Sandneset, 

Tyttebærvika og på Lyngseidet. 
 Ruste opp infrastruktur på Lyngseidet, og 

avsette nødvendige midler til «Lyngen-løftet». 
 Legge til rette for trygg ferdsel for myke 

trafikanter rundt tettsteder. 
 Vurdere utredninger av havnestrategi, 

transport og godsanalyse i samråd med 
nabokommuner. 
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4 FØRINGER FOR AREALBRUK 
 

4.1 Hovedtrekk 
Lyngen kommune vedtok revisjon av arealplan i desember 2014 etter omfattende drøftingsrunder med 
regionale sektormyndigheter. Arealdelens fokusområder er stort de samme som ved forrige revisjon, 
hvor tilrettelegging av nærings- og boligarealer er definert som avgjørende faktorer for bosetting i 
kommunen (se pkt.3.2.1 og 3.2.2).  
 
I tillegg vil det bli lagt vekt på forhold som berører folkehelse med fokus på gang- og sykkelveger. 
Dette vil kunne redusere bilbruk i områdene som er tettest befolket. Tilrettelegging for større 
tilgjengelighet til naturen vil også få fokus (se pkt.3 – gjennomgående perspektiver). 
 
Arealbehov og gangvegnett er i stor grad ivaretatt i gjeldende arealplan og den politiske debatten 
ventes å dreie seg om finansiering og gjennomføring. Dette vil drøftes i videre planarbeid og ha særlig 
fokus ved utarbeidelse av handlingsplan/økonomiplan. 
 
Innspill om arealer for turistnæring og spredt boligbygging kan føre til endringer.  
Fritidsbebyggelse har ikke vært en sentral tema i den politiske debatten så langt, men ventes 
grundigere belyst i forbindelse med utarbeidelse av arealdelen.  
 

4.2 Senterstruktur 
Utvikling av kommunesenteret er at av satsingsområdene i forrige kommuneplan og har hatt stor 
politisk oppslutning og fulgt opp med virkemidler i økonomiplan og handlingsplan. Sentrumsplanen 
legger til rette for betydelig areal for næringsvirksomheter og boliger og bidrar derfor til overordnede 
faktorer for å opprettholde bosettingen. I kommunesenteret vil tilbudene konsentreres og være 
tilgjengelig i gangavstand. Boliger i lokalsentrene er viktig for å skape liv, samtidig vil det skape et 
økonomisk bedre grunnlag for butikker og tjenester. Det utarbeides for tiden mere detaljerte planer for 
sentrum. Videre er det ansatt en koordinator for stedsutviklingsarbeidet i engasjementstilling (3 år). 
 
Det kan synes hensiktsmessig at det gjøres en liknende tilnærming (eventuelt utarbeidelse av 
kommunedelplaner/områdeplaner) for de andre tettstedene Furuflaten og Straumen. Det er her de 
fleste arbeidsplassene er lokalisert og det vil være viktig at folk kan få det de trenger uten å måtte reise 
til kommunesenteret. En nærmere vurdering av denne type planbehov kan for så vidt også gjelde 
Lenangsøyra og Svensbyområdet (sistnevnte når Ullsfjordforbindelsen aktualiseres). 
 

4.3 Øvrige forhold 
Boligbebyggelse 
Ved forrige revisjon ble det foreslått 8 nye boligfelter, 3 i ytre Lyngen og 5 i indre Lyngen. De avsatte 
boligområdene bør dekke utbyggingsbehovet, men de fleste feltene er i privat eie og ikke utbygd med 
infrastruktur. Utbyggingsklare tomter ville sannsynligvis ført til flere nye boliger enn i dag.    
 
Spredt boligbygging 
Lyngen kommune har en spredt bosetting og kommunen har som mål at boligbygging skal kunne 
etableres i alle deler av kommunen. Spredt boligbygging vil gi naboskap til stedbunden næring og 
gjøre det sosiale livet på landsbygda mere attraktiv.  
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I nåværende arealplan er det lagt til rette for til sammen 73 boligtomter som spredt boligbygging i 
LNF-områder (jevnt fordelt i kommunen med omtrent like mange tomter i ytre og indre Lyngen). I 
den politiske debatten så langt er det blitt hevdet at dette likevel ikke fungerer, da ønske fra 
innbyggerne om oppføring av boliger ofte ligger utenfor disse områdene. Det ønskes en liberal 
politikk for oppføring av boliger. Det er likevel en utfordring hvordan dette kan gjøres uten at man på 
sikt stykker opp sammenhengende jordbruksarealer og reduserer grunnlaget for landbruket. 
 
Båndlagte områder og hensynssoner 
Topografien i kommunen legger forholdsvis klare føringer for byggemønster og vil i hovedsak være 
lokalisert mot vegnettet som er etablert mellom strandsone og fjellfot.  Arealer som ikke ønskes 
bebygd er i gjeldende arealplan markert som faresoner, båndleggingssoner, sikringssoner eller som 
hensynssoner i arealplanen. I fare-, sikrings- og båndleggingsområder er det langt på veg byggeforbud. 
Dette gjelder rasområder, nedslagsfelt for vannverk, verneområder og områder for forsvaret. 
I hensynssoner er det ikke byggeforbud, men markeringene viser at områdene er viktige for andre 
samfunnsinteresser og utbygging/tiltak i disse områdene må vurderes nøye. Disse omfatter 
kjerneområder for landbruk, flytteleier og oppsamlingsplasser for reindrift, viktige friluftsområder, 
biologisk mangfold og kulturlandskap. Hensynssonene ventes opprettholdt som i nåværende plan. 
 
Bygging nært strandsonen 
De naturgitte forholdene har ført til en konsentrasjon av bebyggelse langs kyststripa. I kommunen er 
det registrert ca. 4150 bygninger. Ca. 40 % av bygningsmassen ligger innenfor 100 m beltet fra 
strandlinja. Naust og andre bygg som er relatert mot sjø utgjør ca. 10 %. Årsaken til lokaliseringen av 
bygninger skyldes dels tradisjonell næringstilpasning (kombinasjon jordbruk/fiske), dels skredfare. 
Skredfaren er samtidig årsak til at store deler av kystlinja ikke kan bebygges (ca. 6,5 mil). 
Bygging nært kystlinja forsterkes av at reindriftsnæringen helst ser at ny bebyggelse lokaliseres mot 
veg eller nedenfor hovedveger. I nåværende arealdel er det lagt til rette for at boliger og næringer 
fortsatt kan etableres innenfor 100m beltet, fritidsbebyggelse skal i hovedsak lokaliseres utenfor. 
 
Kystsoneplanene 
Lyngen kommune tar sikte på at nåværende kystsoneplaner «koples på» kommuneplanens arealdel. 
Man får dermed et samlet dokument for framtidig arealdisponering som omfatter både sjø og land. På 
denne måten sikres også at kystsoneplanen får samme krav til revisjon/ny vurdering som arealdelen, 
dvs. min. 1 gang pr. valgperiode (hvert 4. år). I og med at kystsoneplaner er utarbeidet som regionale 
samarbeidsprosjekter må revisjonene av disse planene avklares med involverte kommuner.   
 
 
Langsiktige utbyggingsperspektiver 
Strategisk tenking om langsiktig arealbruk ble gjort i forrige planperiode. Disse framstår som 
forholdsvis store arealer som ikke er bebygd, men innehar stort potensiale dersom de aktualiseres. 
 
Reiselivsutbygging rundt Lyngseidet. 

- Ved utarbeidelse av Lyngsalpan landskapvernområde ble det drøftet hensiktsmessige 
områder for kommersiell utnyttelse. Man kom fram til at områdene rundt Lyngseidet var 
de minst uberørte og vernegrensen ble av den grunn trukket høyere opp enn i øvrige 
områder i kommunen.  
 

Havneområde i Nord-Lenangen 
- I forrige plan ble et større havneområde i Nord-Lenangen reservert mtp. framtidig behov i 

oljeindustrien (ligger i skipsleia mellom Hammerfest og Tromsø). Området ble tekstet på 
kartet, men ikke vist med formål. Formålet «havn» innarbeides ved aktualitet. 

 
Næringsareal på Storsteinnes 
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- Et større næringsareal ved Storsteinnes ble avsatt med tanke på realisering av 
Ullsfjordforbindelsen. Ved realisering av Ullsfjordforbindelsen vil Storsteinnes ligge 
nærmest Tromsø (ca. 45 min. kjøring). 

 

5 KOMMUNEN SOM ORGANISASJON  
Flere av de kommunale tjenestene er lovpålagte, men kommunen står relativt fritt til å velge hvordan 
disse skal organiseres. I dag består den politiske organiseringen av kommunestyre, formannskap, 
næringsutvalg og levekårsutvalg. Til disse er det igjen tilknyttet ulike råd og underutvalg.  
 
Den administrative organiseringen har variert en del de siste 10-15 årene og figuren under ble vedtatt i 
kommunestyret i desember 2016 og er under iverksettelse. En del tjenester (f.eks. undervisning og 
helse) er en del av nasjonal politikk og vil alltid være en stor del av tjenestetilbudet i 
kommuneorganisasjonen. Foruten store lovpålagte oppgaver er det viktig at organisasjonsformen er 
effektiv for å iverksette tiltak som kommunestyret mener er viktig for lokal samfunnsutvikling. 
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Fig 11 – Administrativ organisering 

5.1 Kommunen som tjenesteyter 
 
«Kommunebarometer» sammenlikner ulike tjenester i alle landets kommuner. Figuren under indikerer 
plassering basert på nøkkeltall (Kilde: Kommunebarometer Kommunal Rapport).  
 

 
 
Fig. 12 - Sammenlikning av kommunale tjenestetilbud med resten av landet i 2017 
 
Figuren viser plass-siffer på de ulike tjenesteområder i kommunen i forhold til alle landets kommuner 
(rød markering øverst). Grønne piler viser forbedring siden 2013, røde piler viser tilbakegang. Når 
plass-siffer endringen er under +/-10 er dette markert som ingen endring (grå piler).  
 
Tjenestene er jevnt over gode og samlet ligger kommunen på 65. plass sammenliknet med landets 428 
kommuner. Kommunes svake plassering (356) i kategorien økonomi skyldes den høge lånegjelda 
kommunen har. Innenfor området grunnskole (plassering 132) er det spesielt faktoren frafall i 
videregående skole som er en utfordring. Lyngen har ikke videregående skole i kommunen, og eneste 
mulighet for dagpendling er Nordkjosbotn videregående skole. Dette fører til at mange av våre 15-16 
åringer må flytte hjemmefra. Dette, kombinert med andre psykososiale og faglige utfordringer hos 
elevene gjør at frafallet er høyt i Lyngen. Kommunens plassering innenfor barnehage er 211. Nedtrekk 
i plassering skyldes i hovedsak dispensasjoner fra utdanningskrav i barnehagene. Kommunen har en 
utfordring i å rekruttere nok barnehagelærere, samt lav andel mannlige arbeidstakere. 
 
 

5.2 Generelle utfordringer 
Demografisk utvikling. Lyngen kommune får flere og større andel av innbyggere som lever lengre. 
Dette kan påvirke tjenestetilbudet, kanskje særlig innen helse og omsorg. De yngste årskullene blir 
mindre og det er viktig å sikre disse en god oppvekst. Utarbeidelse av kommunedelplan for barn og 
unge synes hensiktsmessig. 
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Rekrutter og beholde. Konkurransen om arbeidskraft er i mange fagfelter stor og rekruttering av 
personell er en stor utfordring. 
 
Innfor helse- og omsorgsområdet i Nord-Troms er det utarbeidet en felles «Rekrutterings og 
kompetanseplan 2016-2020» som er vedtatt politisk. Planen gir en god oversikt over 
kompetanse og alder for ansatte innfor sektoren, gjennomsnitts alder er 48,3 år. Lyngen 
kommune har opprettet rekrutteringsstillinger for helsefagarbeidere og stipend for å rekruttere 
og videreutdanne arbeidstakere innfor sektoren. 
   
For å få stabilitet og innfor barneverntjenesten er det iverksatt et prosjektarbeid for å få 
etablert et interkommunalt barnevern i Nord-Troms. Utredningen vil bli lagt fram til politisk 
behandling høsten 2017. 
 
Bruk av teknologi er et framtidig redskap for å øke kompetanse for de ansatte. 
Samhandlingsreformen gir gjensidige forpliktelser mellom kommune og 
spesialisthelsetjenesten (staten). Via lyd /bilde kan en stor gruppe ansatte få undervisning uten 
å reise ut fra kommunen. Både undervisningssykehjemmet i Tromsø og universitetssykehuset 
er viktige bidragsytere i denne sammenheng. E-læringskurs blir også brukt, den ansatte får 
individuell opplæring på nett og kan bruk den tid det er behov for.  
 
Overføring av kompetanse. Kommune har flere eldre arbeidstakere. Det er en stor utfordring å få 
overført kompetansen når folk slutter (overlapping av nyansatte er hensiktsmessig).  
 

5.3 Spesielle utfordringer 
 
De mest framtredende utfordringene for kommunen som organisasjon er å rekruttere unge 
arbeidstakere, stort sykdomsfravær og en presset økonomisk situasjon. 
 

5.3.1 Sykdomsfravær 
Sykefraværet er en stor utfordring for kommunen som arbeidsgiver, da fraværet er langt høyere enn i 
privat sektor og høyere enn fylkes- og landsgjennomsnittet. Lyngen kommune har iverksatt prosjektet 
«Nærvær» med mål om å få ned sykefraværet. 
 

5.3.2 Økonomi og handlingsregler 
Lyngen kommunens økonomiske situasjon er preget av sterk investeringsvekst kombinert med flere 
kommunale oppgaver. Dette har medført økonomiske utfordringer som i framtida vil kreve at 
tjenesteproduksjonen tilpasses en økonomisk bærekraftig drift. 
 
Kommunens økonomiske situasjon kaller på et stort behov for handling. En økonomi under kontroll, 
og som forvaltes på en bærekraftig måte, er et helt nødvendig redskap for god drift samt evne til 
fornyelse og utvikling over tid. 
 
Målet med økonomiske handlingsregler i kommuneplanens samfunnsdel er å sikre sammenheng 
mellom mål i kommunens øverste planverk og økonomiplanleggingen. Dette er gjort gjennom å 
synliggjøre og forankre de hovedgrep som skal benyttes for å skape en bærekraftig økonomisk 
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utvikling over tid. Hovedgrepene er nedfelt i kommuneplanens samfunnsdel og gir føringer for 
kommunens økonomi- og virksomhetsplanlegging framover.  
Under følger de fire handlingsregler som legges til grunn for all økonomiplanlegging 
i Lyngen kommune i planperioden. 
 
1: Netto driftsresultat bør over tid være 1,75 % av brutto driftsinntekter 
Netto driftsresultat ses gjennomgående på som det viktigste måltallet for kommunal økonomi. Det er 
også det måltallet som brukes når regnskapsresultatene skal sammenlignes med andre kommuner, 
blant annet i KOSTRA. Generelt er et godt netto driftsresultat en indikator på kommunens 
økonomiske handlefrihet. 
 
2: Disposisjonsfond bør over tid være minimum 10 % av brutto driftsinntekter 
Disposisjonsfondet er et fritt fond og står til kommunestyrets frie disposisjon. Bruk av fondet må 
vurderes nøye hver gang, da dette er kommunens «sparekonto». Fondene viser hvor mye kommunen 
har satt av til uforutsette eller ekstraordinære kostnader, senere års drifts- og investeringsformål og er 
den delen av kommunens reserver som gir best uttrykk for den økonomiske handlefriheten. 
Kommunen bør til enhver tid ha en buffer til å møte uforutsette hendelser, som svikt i inntekter eller 
økte utgifter som f.eks. renter og premieavvik. 
 
3: Netto lånegjeld bør over tid ikke overstige 80 % av brutto driftsinntekter 
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter er et mye brukt nøkkeltall. Sammen med netto 
driftsresultat er dette det mest brukte nøkkeltallet i kommunesektoren. 
 
Netto lånegjeld for Lyngen kommune er per i dag på over 140 % av brutto driftsinntekter1, og 
stigende. En bærekraftig økonomi krever derfor at lånegjeld og fremtidige investeringer reduseres. 
Lånegjelda bør derfor på sikt reduseres til 80 % av brutto driftsinntekter – dvs. at lånegjelda reduseres 
med over 200 000 000 kroner. Forslag til tiltak: 

 Nye låneopptak kan kun utgjøre 50 % av budsjetterte avdrag 
 Budsjetterte avdrag økes og minsteavdrag utgår i neste økonomiplanperiode 
 Egenkapital på investeringer - minimum 10-20 % av totale investeringskostnader 

Det er naturlig at størrelsen på investeringene varierer mellom år. Et klart krav til egenfinansiering av 
investeringene vil sette begrensninger både på størrelsen på investeringene og låneopptaket. Dette vil 
igjen bidra til å holde rente- og avdragsbelastningen nede. 
 
Ettersom slike måltall settes opp mot driftsinntekter, bør det jevnlig vurderes hvordan kommunen kan 
øke sine inntekter. Handlingsrommet her er flere selvkostområder, økning i eiendomsskatt og/eller 
brukerbetalinger.  
 

6 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL/ØKONOMIDEL 
Kommuneplanens handlingsdel/økonomiplan er bindeleddet mellom kommunens langsiktige 
strategiske planlegging og den handlingsorienterte planleggingen (jfr. fig. 1 på side 2). Dvs. at 
dokumentet skal angi ressursfordeling og spesifiserer resultatmål og/eller tiltak som skal gjennomføres 
for å følge opp mål og strategier i samfunnsdelen.  
 
To forhold betraktes om sentrale for å sikre en god kopling; a) politisk involvering og b) formell 
struktur for gjennomføring. 
 
Vedr. a: Politisk medvirkning 
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Et gjennomgående trekk ved planarbeidet så langt har vært tydelig politisk engasjement for å forstå 
plansystemet og sammenhengen mellom de ulike plandokumentene. Utarbeidelse av planstrategi, 
planprogram og samfunnsdel har blitt gjennomført med sterk politisk involvering. 
 
Dette har videre medført at politikerne har ønsket at samfunnsdelen/arealdelen vedtas så tidlig som 
mulig for å legge føringer på handlingsdelen/økonomiplanen, som igjen kan få reell virkning for 
politiske vedtak som skal gjennomføres i planperioden. 
 
b) Struktur for gjennomføring: 
Plan- og bygningsloven setter krav om at samfunnsdelen skal ha en handlingsdel. Handlingsdelen kan 
både være en helhetlig handlingsdel i tilknytning til kommuneplan, og enkeltstående handlingsdeler i 
tilknytning til delplaner. Førstnevnte er utfordrende og samfunnsdelen inneholder foreløpig ikke tiltak. 
 
Kommunen vil vurdere overordnede føringer rettet mot handling med bakgrunn i mål og strategier ved 
sluttbehandlingen av samfunnsdelen (etter den offentlige høringen) og ved sluttbehandlingen av 
arealdelen. Øvrige mål og strategier som framkommer i dette dokumentet skal utdypes og 
konkretiseres i kommunedelplaner eller temaplaner på ulike tjenesteområder.  
 
De største sektorene har vært involvert i planarbeidet og kjenner godt til mål og strategier i 
samfunnsdelen. Lyngen kommune har imidlertid vedtatt en ny administrativ organisering og det bør 
planlegges hvordan kommuneplanen skal gjøres kjent i de ulike delene av organisasjonen. 
 
 
Samfunnsdel Arealdel Handlingsplan/økonomidel 
Mai 2017 September 2017 Oktober 2017 November 2017 Desember 2017 
Sluttbehandling. 
Føringer for 
arealdel? 
Føringer for 
handlingsdel? 

Sluttbehandling. 
Føringer for 
handlingsdel? 

Hva skal 
prioriteres eller 
omprioriteres? 

Offentlig høring Vedtak  

 
Fig 13 – Planprosess mot gjennomføring 
 
Føringer for handlingsdel 
Lyngen kommune har valgt å behandle samfunnsdelens handlingsdel, jf. PBL § 11-1, sammen med 
økonomiplanen etter kommunelovens § 44. Dette medfører at økonomiplanen med samfunnsdelens 
handlingsdel skal legges ut til offentlig ettersyn i minst 30 dager. 
 
En kobling mellom samfunnsdelens handlingsdel og økonomiplanen sikrer en årlig revidering, da det 
er et krav at begge skal rulleres hvert år. 
 
Strategier, mål og satsingsområder som er nedfelt i kommuneplanen samordnes med økonomiplanen 
og danner grunnlaget for prioritering av tiltak i handlingsdelen av økonomiplanen. 
 
Vedlegg: Resultater fra SOFT-analyse 2015 
 
 
Hva fungerer bra? 
 
- Helse og sosial, inkl. eldreomsorg 
- Skole og barnehage 
- Kulturliv 
- Frivillig arbeid 
- God tilrettelegging idrett 

 
Hva kan forbedres? 
 
- Infrastruktur; kommunale veger, vann, kloakk 
- Fylkesvegene/Pollfjelltunnelen. 
- Utleieboliger er mangelvare 
- Kommunal service i form av «kunde» behandling og  
  oppfølging av «kunder». 
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- Fritidsaktiviteter for barn og voksne 
- Friluftsliv 
- Allsidig næringsliv 
- Turistnæring i vekst 
- Fiber/internett 
- Merkevarebygging; landbruk (lam), industri (Furuflaten),  
  fiske(reker). 
- Arrangement som Lyngen rock & reker, Puls Lyngen,  
  High Camp  
- Tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark 
- Veglys 
- Kirkeliv 
- Markedsføring av kommunen (Alpekommunen) 
- Aktive ungdommer – ungdomsråd. 
- Masse uberørt natur 
- Gode beiter for husdyr. 
 
 

- Dårlig tilrettelegging for turister; parkering, toalett, skilting 
- Mye deltid i helsesektoren, vanskelig å få fast jobb.  
- Få lærlingeplasser 
- Vanskelig å få fradelt tomt der man helst vil bygge.  
- Dårlig kollektivtransport 
- Mangler videregående skoletilbud 
- Fergerutene er bare på norsk.  
- Ungdommen dårlig kjent med lokalhistorie og etnisk  
  bakgrunn 
- Få arbeidsplasser for kvinner i privat næringsliv.  
- Statlige arbeidsplasser har forsvunnet 
- Lite innbydende sentrum 
- Dårlig tilrettelagt for myke trafikanter i sentrum av    
  Lyngseidet 
- Lag, foreninger, arrangement i ytre Lyngen blir  
  nedprioritert 
- For høye tomtepriser 
- For ofte strømbrudd i ytre Lyngen 
- Mangler sykehjemsplasser i ytre Lyngen 
- Reindriften for stor innflytelse i arealforvaltning 
- Lattervik havn ikke prioritert 
- Omdømme 
 

 
Muligheter for framtida: 
- Ullsfjordforbindelsen 
- Videreutvikle reiseliv 
- Stimulere unge til å flytte tilbake; prioritere unge ved  
  ansettelser, stipendordninger for yrker hvor det mangler  
  fagfolk, oppmuntre ungdom til «Lyngen-yrker».  
- Næringshage kan skape miljø og desentraliserte  
  arbeidsplasser for folk med høyere utdanning 
- Forbedre infrastruktur 
- Arbeidsplasser for kvinner 
- Et hotell vil kunne være en «magnet» i reiselivet.  
- Tilrettelegg for næringslivet, landbruk og fiske.  
- Arbeidsplasser innen kunst og kultur. 
- Innovasjon i eksisterende næringer.  
- Bygge leilighetsbygg privat/offentlig samarbeid  
  (Hamarøy-modellen).  
- Nisjeproduksjon i landbruket 
- Fisketurisme 
- Havbruk 
- Landskapsvernområdet som turistmagnet 
- Uutnyttet areal og naturressurser, eks. beiter i Ytre Lyngen 
- Festivaler og kulturaktiviteter. 
- Kommunereform 
- Gratis barnehage fra barn nr.2  
- Havneavgift for turistbåter bør innføres 
- Vise innflyttere hva Lyngen kan tilby.  
- Flere boliger til friske eldre sentralt; eks. bokollektiv.  
- Tilrettelegge for hjemmeboende eldre 
- Opprett primærkontakt for nyetablerere som tar kontakt  
  med kommunen 
- Engasjerte og positive innbyggere 
 

 
Trusler for framtida:  
- Fraflytting/ negativ befolkningsutvikling 
- Fortsatt sentralisering 
- Dårlige og stengte veger 
- Blir dyrere å pendle 
- For nært Tromsø 
- Kommunereformen 
- Nordnesfjellet 
- Naturkatastrofer/klima 
- Manglende kompetanse i næringslivet 
- Boliger selges som fritidseiendommer.  
- Manglende representasjon i fylkestinget – betydning for 
  bevilgning til bl.a. samferdsel.  
- Båtturisme 
- Tap av legetjeneste og ambulansetjeneste i Ytre Lyngen 
- Landbrukskontor og – vikar forsvinner.  
- Jantelov 
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Forord 

Kommunene i Nord-Troms gikk sammen vinteren 2008 om å utarbeide en energi og klimaplan 
for hele regionen. Samarbeid på tvers av kommunegrensene i Nord-Troms har etter hvert blitt 
naturlig. 

 

Energi og Klima har vært temaer som ikke har vært systematisert i en plan i noen av kommunene. 
Denne planen skal føre kommunene inn i en bevisst bærekraftig fremtid, med energi og klima 
som fokus i det daglige arbeidet. Enova SF har gitt økonomisk tilskudd til utarbeidelsen av denne 
planen.  Rådmannsutvalget har vært styringsgruppe for planen. 

 

Denne Energi og Klimaplanen gjelder for kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, 
Lyngen og Storfjord. Prosjektgruppa har bestått av representanter fra disse kommunene og nære 
samarbeidspartnere og kompetansegivere i dette arbeidet har vært Alta Kraftlag, Nord-Troms 
Kraftlag, Troms Kraft og Avfallsservice AS. Prosjektledelsen har vært satt til prosjektet Planforum 
for Nord-Troms ved Halti Næringshage AS. Disse har bidratt til et løft av kompetansen omkring 
klima og energi i kommunene i Nord-Troms. Vi vil gjerne takke disse for velvillig deltakelse, 
interesse og kunnskaper.  

 

Det har vært flere prosesser i forbindelse med utarbeidelsen av denne planen. I tillegg til lokale 
arbeidsgrupper har vi avholdt ”I Nord-Troms er vi helt GRØNN”- seminar der referansegruppe 
(Miljøvernorganisasjoner, næringsliv, barn og ungdom, innbyggere, ordførere og politikere), 
styringsgruppe og prosjektgruppe har bidratt med sine ideer til handlingsplan og tiltak for 
regionen. Under seminaret hadde vi oppsummering av status for Nord-Troms og inspirerende 
foredrag fra Eid kommune og deres satsing på fornybar energi. Den ferdige Energi og 
Klimaplanen for Nord-Troms ble også lagt frem ved et seminar der temaet var: ”Energi og klima 
som næringsutvikler i Nord-Troms?”. Her var igjen referansegruppe, prosjektgruppe, 
styringsgruppe og andre interesserte tilstede.  

 

Etter høring og politisk behandling foreslås planen innarbeidet i kommunenes handlingsplaner. 
Planen må revideres innen 2014 for å konkretisere tiltak som skal gjennomføres etter 2014. 

 

Det anbefales at Regionrådet, ved ordførerene i Nord-Troms, tar et koordineringsansvar og 
danner arbeidsgruppe når det gjelder gjennomføring og resultatrapportering. 

 

For styringsgruppen    For prosjektgruppe og referansegruppe 

 

 

Liv-Wigdis Smith     Beate Brostrøm 

Leder Rådmannskollegiet Nord-Troms  Prosjektleder, Halti Næringshage AS 
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Side 3 

 

Sammendrag og anbefalninger 
 

Global oppvarming som følge av menneskeskapte klimagassutslipp er den største 

miljøutfordringen verdenssamfunnet står ovenfor. FN’s klimapanel’s fjerde hovedrapport fra 

2007 anslår at en begrensning av temperaturøkningen til 2,0- 2,4 °C vil kreve at de globale 

klimagassutslippene i 2050 ligger 50-80 % under nivået i år 2000. Dette vil kreve raske og store 

utslippsreduksjoner utover Kyoto-Protokollens forpliktelser, også i Norge. Anbefalninger for å ha 

en bærekraftig utvikling når det gjelder klimagassutslipp er et gjennomsnitt i verden på 2 tonn 

per person i 2050. 

Den norske regjeringen har gjennom klimameldingen (St.meld. nr. 34) og Klimaforliket skissert 

ambisiøse målsetninger for Norges klimapolitikk. Blant annet skal Norge bli karbonnøytrale 

innen 2030. Og innen 2020 skal klimagass utslippene reduseres med 30 %.  2/3 av 

utslippsreduksjonene skal tas hjemme i Norge. Det betyr at vi blant annet må foreta 

utslippsreduksjon der folk bor, dvs. i alle kommuner i Norge. 

Denne klimaplanen tar utgangspunkt i at Nord-Troms med sine vel 16.000 innbyggere utgjør et 

felles bolig og arbeidsmarked. Nord-Troms kommunene kan på mange måter beskrives i 

generelle vendinger fordi man har forholdsvis lik geografisk og demografisk sammensetting. 

Kommunene samarbeider allerede om avfallshåndtering og har de samme muligheter for 

energiutnyttelse. Ferdselsåre går igjennom de fleste kommuner og kystområder er felles for alle. 

Energi- og klimaplanen omfatter områder der det er naturlig å samarbeide. Som 

holdningsskapende arbeid for klimagassutslipp og energieffektivisering i tillegg til kartlegging, 

analyser av kommunens muligheter for utvidet bruk av fornybare energikilder og bedre 

energiutnyttelse.  

Planen har en tidshorisont frem til 2020, mens tidshorisonten når det gjelder konkrete tiltak er 

2015. Planen må revideres igjen innen 2015 for å konkretisere tiltak som skal gjennomføres etter 

2015. 

En energi og klimaplan for kommunen skal belyse forhold knyttet til områder som har relevans 

for energi og klimagassutslipp. (Enova 2008) Det vil si: 

• Energibruk i ulike sektorer 

• Utslipp av klimagasser i ulike sektorer 

• Tilgang på lokale/fornybare energiressurser 

• Vurdering av framtidige energi og klimaløsninger 

• Avfallsmengde og gjenvinning 

• Tiltak og handlingsplan 
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Planen blir et viktig redskap som gir kommunen: 

• Langsiktige og bærekraftige strategier 

• Tiltak innenfor energieffektivisering og energiforsyning 

• Underlag for beslutninger som involverer energibruk og klimaspørsmål 

• Underlag for beslutninger som involverer avfallshåndtering og gjenvinning 

• Kompetanseheving innen forebygging av og beredskap ovenfor klimaendringer 

  Kilde: Enova 2008, CICERO 2005 

Som både politisk aktør, myndighetsutøver, tjenesteyter og eiendomsbesitter, har kommunen 

flere roller i klimaarbeidet. At den lokale satsingen balanseres mot det lokale handlingsrom er en 

forutsetning for realiserbare ambisjoner. Kommunens rolle kan deles inn i tre: 

• Eier og driftsorganisasjon 

• Myndighet 

• Motivator 

I Nord-Troms er det 6 kommuner. Disse har til sammen et utslipp på 101 845 tonn i 2007.  Det vil 

si 6,2 tonn per innbygger.  Samlet energiforbruk  er 349,73 GWh i 2005. Det utgjør  2250 KWh 

per innbygger. Forbruk i kommunale bygg er 25,9 GWh. 

Generell oversikt per innbygger. 

Tabell: nr 1. 
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Klimagassutslipp 

Utslippet av klimagasser for Nord-Troms lå i 2007  8,6 % over 1991 nivå. Tilsvarende for Norge 

var ca 15,5 %. Klimagassutslippene fordelte seg på kildene som vist i figuren under. Biltrafikk var 

den største bidragsyter til klimagassutslipp. 

Klimagassutslipp i Nord-Troms i prosent, Kildefordelt 2007 

Figur: nr 1  

 

Skal man komme ned på bærekraftig nivå bør Nord-Troms samlet redusere sine utslipp med  69 

153 tonn frem til 2050.  Nord-Troms kommunene har ikke store utslipp hvis man sammenlikner 

med mange andre kommuner. Dette på grunn av  at man ikke har stor industri eller andre 

næringer med store utslipp.  Derimot har nok kommunene utfordringer i forhold til økt bilbruk 

og landbruk. 

 

To områder der oppmerksomheten for klimagassutslipp bør konsentreres: 

1. Biltrafikk 

2. Landbruket 

Disse to står  samlet for 60 % av det totale utslippsbildet i Nord-Troms. 
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Nord-Troms har spredt befolkning. Kollektivtrafikk er en utfordring fordi man har flere sentrum 

og det er kostbart å tilpasse for alle.  

Bebyggelse og tettsteder. Nord Troms 2007 

Figur: nr  2 

Befolkningsutsikter finner du i vedlegg B for henholdsvise kommuner. 
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Kommunen kan spesielt påvirke utslipp fra bygninger, industri, transport, landbruk og avfall. 

Planlegging av arealbruk og infrastruktur utgjør en vesentlig del av kommunens handlingsrom. 

Kommunen kan påvirke i forhold til omlegging av energiløsninger.  

Det et potensial for å redusere klimagassutslippene i med 20 % innen 2020 sett i forhold til 

referanseåret 1991.  

 

Energiforbruk 

Når det gjelder energiforbruket er det en kjensgjerning at alle kommunene forbruker mer energi 

enn nødvendig. Som Norge generelt, så er kommunene påvirket av at elektrisitet og strøm er 

billig og vi har ren og bærekraftig strøm fra vannkraft. Denne holdningen viser seg ikke bare 

gjennom overforbruk men også hvis man ser nærmere på byggeskikk, organisering og 

infrastruktur for alternativ fornybar varme. Nordreisa kommune har begynt å knytte noen av sine 

bygg til bioenergi fra flis, Storfjord har bygd et nytt rådhus som er klarlagt for tilknytning til 

alternativ varmekilde, vannboren varme. Lyngen kommune har og gjort forsøk på utnyttelse av 

bergvarme til oppvarming av skole. 

Det som likevel er tilfellet for de fleste kommuner i regionen er at selv om man ønsker fornybar 

energi og få reduserte kostnader på oppvarming/ kjøling av bygg er verken bygg eller 

infrastruktur for varme tilstede. Dette betyr at konvertering av bygg til vannborenvarme blir en 

kostbar affære som de fleste kommuner ikke har råd til slik de økonomiske rammene er i dag. 

 

Når man ser videre på kommunenes totale energiforbruk ser vi  at det er elektrisk energi som er 

den største energi kilden. 

Energiforbruk fordelt på kilder, Nord-Troms i prosent 2005.  

Figur : nr 3 
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83prosent av all energiforbruk  er kilden elektrisitet.  

Kommunene i Nord-Troms har  per 2008  66 bygg. Energiforbruket  på noen bygg er uvanlig 

høyt. Gjennomsnittlig forbruk per kvm er 231 kWh. Målet for alle bygg bør være 165 kWh per 

kvm som er rammekravene i Teknisk forskrift TEK 07. Kommunene har innsparings potensial på 

35 %, det vil si samlet innsparing på ca 4,5 millioner i regionen per år. 

Med bakgrunn i forståelsen av tallene og i henhold til kommunenes ønsker og forutsetninger, 

foreslås følgende: 

 

Visjon 
” N o r d - T r o m s  b e n y t t e r  b a r e  f o r n y b a r  e n e r g i ,  o g  u t s l i p p e t  

a v  k l i m a g a s s e r  l i g g e r  p å  e t  b æ r e k r a f t i g  n i v å ” .  

 

Hovedmål 

Stabilisere de totale klimagassutslippene innen 2014. 

Redusere totale klimagassutslippene med 20 % sett i forhold til 1991 nivå innen 2020. 

Jobbe for økt bruk av fornybar energi i regionen 

 

Delmål 

Klimagassutslipp 

Stabilisere klimagassutslipp fra veitrafikk innen 2014. Redusere dette med 5 % innen 2020 sett i 

forhold til 1991 nivå. 

Påvirke og gjøre gode tiltak for reduksjoner av utslipp fra et levende landbruk. Reduksjoner på 5 

% i 2020 sett i forhold til 1991 nivå. 

Gjennvinningsgrad skal øke med 30 %innen 2014, ihht Avfallsservice AS sine målsetninger. 

Energiforbruk 

Redusere energiforbruket i den kommunale bygningsmasse med 10 % innen 2014 sett i forhold 

til 2008,  20 % i 2020. 

Energiforsyning  

Øke andel av stasjonær energibruk som dekkes av fornybar energi fra 11 % i 2005 til 15 % i 2014, 

og 20 % i 2020. 
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Holdningsskapende arbeid  

Kommunene skal jobbe for  at kommunens innbyggere, ansatte, barn og næringsliv skal få større 

forståelse for hvilken betydning lokalt klimaarbeid har på  globalutvikling, og dette arbeidet skal 

være fremtredende i kommunenes handlinger med andre. 

Hovedmålet for 2020 samsvarer med regjeringens mål om å redusere klimagassutslippene med 

30 % innen 2020 (ref. 1990) når 2/3 skal tas innenlands.  

Strategier 

For å nå de foreslåtte mål og visjon, foreslås følgende strategier: 

 

Klimagassutslipp 

Kommunene skal jobbe for at andelen økologiske gårdsbruk skal øke, og for at kortreist mat skal 

være en prioritering. 

Tiltak for reduksjon av veitrafikk skal prioriteres. Holdningsskapende tiltak i form av kampanjer, 

carpool, gå-, sykle- aksjoner, skal være medvirkende til nedgang i utslipp fra veitrafikk. 

Kommunene skal jobbe for at det skal være mulig å lade elektriske biler og fylle biodrivstoff i 

regionen 

Økt gjenvinning skal være en prioritering. 

 

Energiforbruk  

Kommunenes ENØK planer revideres og utføres så fremt det er økonomisk hensiktsmessig. 

Kommunene gjennomgår sine bygg for å kartlegge behov og søke om forprosjekt midler til 

varmeplan for bygg. 

Utfasing av oljefyring. 

 

Energiforsyning  

Reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og byggesøknader for større områder skal inneholde 

kartlegging evt. varmeplan for området basert på mulighetene for fornybar energi. Muligheter for 

tilknytting til eksisterende, eller oppretting av nytt varmeanlegg skal synliggjøres i planene.  

Tilknyttingsplikt i konsesjonsområde for energisentraler skal vurderes. Ny teknisk forskrift, 

TEK07, fastsetter at bygninger skal utstyres med varmeanlegg slik at fjernvarme kan nyttes. 

Dette vil videre føre til at nybygg med enkelthet kan knyttes til varmesentraler. 
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Holdningsskapende arbeid 
 

Kommunene selv skal fremgå som et godt eksempel, og jobbe for at all virksomhet innen 

kommunenes handlingsrom skal være energieffektivt og miljøvennlig. 

Kommunene skal jobbe for miljøfyrtårnsertifisering av alle sine enheter. 

 

Det skal strebes for at alle leverandører til kommunene skal inneha en miljøprofil. 

CO2 ekvivalenter: 

Enhet for å sammenlikne ulike klimagas-

sers virkning på klimaet. Alle klimagasser 

normeres til Karbondioksid – CO2. Dette 

for å gjøre det lettere å måle klimagassers 

virkning på miljøet. Co2– Normeres til en 

verdi  på 1, Metan 21 og Lystgass 310. Bru-

kes i Klimagassregnskap. 

Klimagasser: 

Den naturlige drivhuseffekten skyldes tilstede-

værelse av skyer og såkalte klimagasser: Vann-

damp (H2O), karbondioksid (CO2), metan 

(CH4), Lystgass (N2O), ozon (O3). I tillegg kom-

mer kunstige klimagasser som: Fluorkarboner 

(HFK, PFK), og svovelheksafluorid (SF6). I den-

ne rapporten har vi konsentrert oss om de tre 

største klimagass bidragsyterne; karbondioksid, 

Metan og Lystgass. 

Bærekraftig nivå: 

FNs Klimapanel anslår at vi ikke kan ha mer 

enn 2 tonn CO2 –Ekvivalenter utslipp per 
innbygger  i verden for å unngå høyere tempe-

ratur endringer. 

Foto: Nina Figenschau 
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Lønnsomhetskrav 

ENØK tiltak i kommunale bygg med ENØK tiltak i kommunale bygg med 5,5 % internrente i 
tiltakenes levetid gjennomføres. (Internrente i forhold til kalkylrente i hht SSB, på Norske 
statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid + 1 %) Ut i fra dagens rammebetingelser 
aksepteres det en viss merkostnad ved overgang til fjernvarme/fornybar energi. Et anslag kan 
være en merkostnad på ca 5 % (ca 5 øre/kwh). 20 % av besparelsen ved ENØK –tiltak (korrigert 
for energipris, temperatur og arealutvikling) tilføres enhetene som bruker byggene for å stimulere 
til ytterligere energisparing. 

 

Se mer om lønnsomhetsutregning på:  

http://naring.enova.no/file2.axd?fileID=dba2d38f-0de2-4957-9aa8-3df92b36de10 

 

 

Planen skal gjennomføres gjennom handlingsprogrammene til de respektive kommunene og 

gjennom samarbeid med andre aktører. Når det gjelder kostnadskrevende tiltak tas det forbehold 

om kommunens økonomiske situasjon. Det gjelder ikke tiltak som tilfredsstiller 

lønnsomhetskravene beskrevet ovenfor, fordi disse tiltakene bør gjennomføres uansett. 

Se beregningsverktøy:  http://beregning.enova.no/applicant/newapplication.aspx 
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1. Klimautfordringen:  

 

Global oppvarming som følge av mennesksskapte klimagassutslipp er den største 

miljøutfordringen verdenssamfunnet står ovenfor. Det er bevist at klimaet har endret seg som 

følge av utslipp og klimagasser.  

FNs klimapanel har fastslått at det er menneskeskapte utslipp som forårsaker temperatur- og 

klimaendringer. Siden den industrielle revolusjon har temperaturen på jorden steget med 0,8 °C, 

havnivået har steget med 17 cm. Disse endringene anses å være små, men med økningen i utslipp 

som utviklingen ser ut til å gå, har verdenssamfunnet dramatiske konsekvenser i vente. 

Klimapanelets fjerde hovedrapport fra 2007 anslår at en begrensning av temperaturøkningen til 

2,0- 2,4 °C vil kreve at de globale klimagassutslippene i 2050 ligger 50-80 % under nivået i år 

2000. Skal vi oppnå så store kutt, må klimagassutslippene kuttes radikalt i både industriland og 

utviklingsland. 

Alvoret i situasjonen krever raske utslippsreduksjoner. Dette vil medføre et stort 

reduksjonsbehov utover Kyoto- Protokollens forpliktelse, også for Norge. Utslippene i Norge lå i 

2006 omtrent på samme nivå som i 2000. I 2020 vil vi ligge 10 % over disse hvis ikke det innføres 

nye virkemidler og tiltak. Dette er langt fra behovet som klimapanelet skisserer på 50-85 % innen 

2020. 

Klimapanelets rapport pekes det på tiltak rettet mot energibruk i bygg, transport og industri vil 

være vesentlige for å nå ambisiøse klimamål.  

EU-kommisjonen la fram den 10. januar 2007 en meddelelse av energipolitikk for Europa hvor 

det foreslås blant annet: 

• Forbedring av energieffektiviteten med 20 % 
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• EU samlet kutter sine CO2 – utslipp med 20 % innen 2020 i forhold til 1990 nivå og med 30 

% innen 2030. 

• 20 % av all energi skal komme fra fornybar energi innen 2020. 

• Minimum 10 % biodrivstoff innen 2020. 

Den norske regjeringen har gjennom klimameldingen skissert ambisiøse målsetninger for Norges 

klimapolitikk, målene ble ytterligere skjerpet i Klimaforliket 23. januar 2008: 

• Mellom 2008 og 2012 skal Norge overoppfylle Kyoto-avtalen med 10 %. 

• Innen 2020 skal Norge redusere globale utslipp tilsvarende 30 % av Norges utslipp i 1990. 

• Innen 2030 skal vi bli karbonnøytrale. Det betyr at alle gjenværende utslipp i Norge skal 

oppveies gjennom utslippsreduksjoner i andre land. 

Regjeringens klimaforlik innebærer at to tredjedeler av utslippsreduksjonene skal gjennomføres i 

Norge.  

 

Det betyr at slagordet tenke globalt, handle lokalt kommer til sin rett hvis vi skal klare å møte 

klimautfordringene i framtiden.  

Vi må foreta utslippsreduksjoner der folk bor, dvs i alle kommuner i Norge. 

Statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging var fastsatt ved kongelig resolusjon 4. 

september 2009 i medhold av Plan og bygningsloven nr 71 om planlegging og 

byggesaksbehandling. Denne setter krav til kommunene i Norge om å ta sitt hensyn til 

Klimautfordringen ved å pålegge alle kommuner om å ha en egen Energi og Klimaplan. 

Kommunene har ulike roller og virkemidler i sektorer som er ansvarlige for store klimagass 

utslipp, og de er store aktører i de fleste lokalsamfunn. Ca. 20% av de nasjonale utslippene i 

Norge er knyttet til kommunal virksomhet. Norske kommuner eier 25% av alle næringsbygg i 

Norge og står for 1/3 av energibruken innen sektoren. 

 Kilde: Enova, Alle kommuner bør ha en energi- og klimaplan, 2008 
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2. Klimagassutslipp, energiforbruk og energiressurser 

 

2.1 Klimagassutslipp  
 

2.1.1 Kildefordeling 

Utslippene er fordelt på tre hovedkilder: 

• Stasjonær forbrenning  omfatter utslipp fra all forbrenning av energivarer (utslippsbærere) i 

ulike typer stasjonære utslippskilder. Det er i hovedsak direktefyrte ovner der energivarer 

blir forbrent for å skaffe varme til en industriprosess, fyrkjeler der energivarene blir brukt til 

å varme opp vann til damp, småovner der olje eller ved forbrennes til oppvarming av bolig, 

eller fakling der en energivare forbrennes uten at energien utnyttes. Det er ikke noe krav for 

en stasjonær forbrenningskilde at energien i energivaren utnyttes. 

• Prosessutslipp omfatter alle utslipp som ikke er knyttet til forbrenning. Det er 

industriprosesser, fordampning eller biologiske prosesser, utslipp fra husdyr, fordampning 

ved bensindistribusjon, gjæringsprosesser i næringsmiddelindustrien, utslipp fra gjødsel og 

avfallsdeponier og fordampning ved bruk av løsemidler. Kull og koks brukt som 

reduksjonsmiddel i metallproduksjonen føres her. Veistøv (asfaltstøv) er også inkludert i 

utslippsoversiktene. Beregningene av veistøvmengden er dokumentert i Bang m.fl. (1999).  

Foto: Nina Figenschau 
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• Andre prosessutslipp av svevestøv er ikke beregnet i modellen. 

• Mobil forbrenning omfatter utslipp fra all forbrenning av energivarer knyttet til 

transportmidler og mobile motorredskap. Dette gjelder forbrenning av bensin, diesel og 

andre drivstoff til veitrafikk, jernbane, skip, fly, snøscootere og motorredskap som traktorer, 

gressklippere og motorsager. For luftfart er det bare luftfart under 100 meter som er fordelt 

til de enkelte kommunene. 

2.1.2 Feilkilder og usikkerhet 

Metoden for kommunefordeling av utslipp (Daasvatn m.fl. (1994)) er under stadige forbedringer 

etter som mer relevant regionalstatistikk blir tilgjengelig og vi får større kjennskap til lokale 

forhold. Vi vil advare mot å betrakte tallene som absolutte og presse mer informasjon ut av dem 

enn de er beregnet for. SSB har foreløpig ikke utarbeidet estimater over usikkerhet i 

tallmaterialet, men som en tommelfingerregel kan vi antyde at tall på desimalnivå og forskjeller 

mellom kommuner på under 10 prosent for forskjellige kilder generelt er usikre, noe avhengig av 

kilde og komponent.  

Utslippene innenfor kommunegrensene i de seks kommunene i Nord-Troms (Kvænangen, 

Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord) utgjorde ca 0,18 % av Norges totale utslipp av 

klimagasser i 2007. Utslippet av klimagasser for Nord-Troms lå i 2007 8,6 % over 1991 nivå. 

Tilsvarende for Norge var 15,5 %. Klimagassutslippene fordelte seg i 2007 på kildene som vist i 

figur: nr  4 

Klimagassutslipp i Nord-Troms fordelt på kilder. 2007. i prosent. 

Figur: nr 4 
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Utslippstallene som blir presentert i rapporten, er kun utslippene innenfor de administrative 

grensene til en kommune, og ikke utslippene fra konsum av varer og tjenester hos innbyggerne i 

kommunene. Selv om kommunene har dette som fokus i handlingsplanen. Forbruket av varer og 

tjenester som Nord-Troms befolkning står for, gir i tillegg et stort klimagassutslipp. Dette 

fremkommer ikke i utslippsregnskapet. 

Skjervøy kommune har 2,2 tonn CO2 ekvivalenter per innbygger i utslipp per 2007. Dette 

tilsvarer anbefalningene fra FNs klimapanel, der de  mener at vi må strebe etter å få ned 

utslippene til 2 tonn per innbygger i 2050.  

2.1.3 Status for klimagassutslipp i Nord-Troms 

De største utslippene hvis man ser  på tallene alene kommer fra Nordreisa kommune, som er den 

største kommunen både arealmessig og i befolkning. Nordreisa kommune er en stor kommune 

med klart definert sentrum. Samtidig er det  innbyggere i alle grendene. Sett utifra sentrum er 

det 3-5 mil til utkant av kommune/ kommunegrense. Ca 40 prosent av befolkningen i Nordreisa 

bor utenfor det definerte sentrum. Dermed blir transportbehovet stort ikke bare i drift av 

kommunale tjenester men også generelt sett.  

Totalt utslipp per kommune i 1000 tonn CO2 ekvivalenter i 2007. 

Figur : nr 5.  

 

Lokale forutsetninger gjør at variasjonene i type utslipp er stor i regionen. Skjervøy som har et 

forholdsvis tett sentrum/ bebyggelsesområde, har ikke like store utslipp fra veitrafikk, mens 

Nordreisa kommune som er den største kommunen arealmessig og befolkningsmessig har 4 

ganger mer utslipp på kjøring.  Hvis man deler inn utslippene per innbygger, så kan hver og se 

hvor utfordringene ligger. Mobilforbrenning er den største posten.  
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Utvikling av klimagassutslipp for Nord-Troms 1991-2007. 

Utviklingen fordelt på kildene mobil forbrenning, prosessutslipp og Stasjonærforbrenning. 

Figur: nr 6 

 Totale utslipp for Nord-Troms har økt med 8,6% fra 1991 til 2007. I 2050 bør nivået ligge 50– 80 

% under 2000 –nivå. Det vil si at Nord-Troms bør redusere sine totale utslipp  med minimum 

65000 tonn CO2 ekvivalenter.  

For å redusere disse tallene har kommunene en ambisiøs  handlingsplan med tiltak, som skal ta 

kommunene inn i en mer bærekraftig fremtid. Kommunene i Nord-Troms har tatt for seg de store 

synderene for å rette sterkere tiltak der det er størst behov: 

Vi ser nærmere på Landbruket og Mobil forbrenning: 

2.1.4 Landbruket 

Metan fra drøvtyggere og lagring av husdyrgjødsel står for omtrent halvparten av utslippene 

innen landbruket, mens lystgass fra nitrogenomdanning i jord står for resten, generelt på 

landsbasis. Mulighetene som jordbruket har for å redusere i disse utslippene er begrenset, men 

noen kutt er mulige. 

Kommunene har de landbruksproduksjonene som produserer mest mulig metan, som er 
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grovfôrbaserte husdyrproduksjoner. Samtidig som at klimaet i området er kaldt, vil prosessene 

for omdanning av plantematerialet i jorda gå saktere noe som kan føre til omdanning til lystgass. 

Metangassutslipp kan reduseres gjennom bedre lagring av husdyrgjødsel, eventuelt kombinert 

med biogassproduksjon. Færre drøvtyggere ville gitt en dårlig resursutnytting i et område som 

Nord-Troms med mye arealer og utmarksområder. 

Lystgass dannes under delvis anaerobe forhold i jorda. Jordstruktur og vanninnhold henger nøye 

sammen med lufttilgang og er sammen med nitrat i jorda, de viktigste faktorene som bestemmer 

hvor mye lystgass som dannes. Hovedparten av de nitrogenholdige kunstgjødseltypene 

inneholder nitrat som nitrogenkilde. Det gjelder også de såkalte NPK-gjødslene. 

Kimagasskilde prosessutslipp i Nord-Troms. 

Figur 7:  

2.1.4.1 Muligheter for redusert klimagassutslipp i landbruket 

Ved ikke å bruke kunstgjødsel og sprøytemidler, fjernes klimagassutslippene som kan relateres til 

produksjon og transport av disse innsatsfaktorene. Energi krevende transport og produksjon kan 

også reduseres ved at husdyrene utnytter grovfôret og beiter mer, slik at innført kraftfôr kan 

reduseres. 

Biologisk nitrogenfiksering via belgvekster, som sørger for nitrogen inn i økologiske systemer, 

produserer ikke lystgass. Økologisk landbruk har også en generelt lavere nitrogentilførsel, og 

økobonden har et større motivasjon til å ta vare på nitrogenet fordi dette er en knapp resurs. Etter 

de kravene som blir stilt i Økologi forskriften. 

Et større fokus på kløver og plantemangfold i tillegg til husdyrgjødsel øker tilførselen av organisk 

materiale til jorda, som bidrar til at mer karbon kan lagres i jorda. 
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2.1.4.2 Skogbruk og klimaregnskapet  

I Kyotoprotokollen er det åpnet for å ta CO2-opptak i skogen med i klimaregnskapet. I første om-
gang er dette avgrenset til å gjelde netto endringer i utslipp minus opptak av klimagasser som 
skyldes menneskeskapte endringer i arealbruk og skogbruk satt i gang etter 1990. Inntil videre 
blir dermed ikke den samlede tilveksten i skogen medregnet.  

 

Skogbruket sin rolle i klimapolitikken er sterkt omdiskutert, dels på basis av politisk uenighet og 
dels på grunn av ulike faglige meninger. Etter klimakonferansen i Bonn sommeren 2001 har re-
gjeringen presisert at en i norsk klimapolitikk har valgt å ikke medregne den generelle skogtil-
veksten i klimagassregnskapet.  

 

Til tross for at den store karbonbindingen som skjer i skogen ikke kan krediteres klimaregnskapet 
er det viktig at skogbruket sin rolle i klimasammenheng blir synliggjort lokalt. Økt bruk av trevir-
ke både til oppvarming, som bygningsmateriell, mulig Bioenergi og i ulike andre produkt vil være 
klimagunstige gjennom lang tids binding av karbon. Dette er også gunstig når det erstatter pro-
dukt som blir framstilt med mer energikrevende tilvirkningsprosesser, slik som t.d. betong, gips-
plater, aluminium og stål.  

Nord-Troms har følgende arealfordeling: 

Totalt: 9363 kvkm 

Skog: 1628 kvkm som er 17,4 % av det totale arealet i Nord Troms og 22 % av skogsarealet i    
Troms Fylke. 

Dyrket mark: 56,5 kvkm 

Se mer: Vedlegg A: Statlige planer og retningslinjer. 

Foto: Nina Figenschau 
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2.1.5 Veitrafikk: 

 

Vi kan se i analysene av tallene for utviklingen av mobilforbrenning  at tallene for utslipp er 

generelt sett økt med  41 % i perioden 1991 til 2007. Hvis vi ser nærmere på de aktuelle kildene 

kan vi se at biltrafikk er det som forurenser mest. Dette kommer naturligvis av at kommunene er 

gjennomfartsåre for både bil og gods på Europaveiene E6 og E8. Trenden er at folk bytter ut 

bensinbiler med dieselbiler. (Dieselbiler har økt i omfang med 206 % i nevnte periode) Biltrafikk 

generelt har økt med 7,4 % i perioden 1991 til 2007, og befolkningstallene for denne perioden har 

gått ned med 7,5 % i samme periode.  

Velstandsutviklingen i befolkningen er også en medvirkende årsak til den økende biltrafikken. 

Det var ikke vanlig at husstandene hadde biler før ut på 1970-tallet. I dag er situasjonen at hvert 

husstandsmedlem har minst 1 kjøretøy og mange har flere. Dette fører naturlig til økte 

klimagassmengder. 

2.1.5.1 Framtidig utvikling i mobilt forbruk: 

Det ventes at personbilparken etter hvert vil bli modernisert og at klimagassutslippene som følge 

av dette vil bli vesentlig redusert fra hvert kjøretøy. Da Nord– Troms er en relativt spredt bebygd 

region kan det ikke påregnes at kjørte kilometer vil bli redusert. Resultatet kan bli at det totale 

utslippet fra personbiler bare blir svakt redusert dersom ikke hybridbiler blir vanlige. 

Godstrafikken vil sannsynligvis øke langs E6/E8 de kommende år.  

Dersom jernbanen i Storfjord kommune blir realisert, må det påregnes at godstrafikken til/fra 

Skibotn vil øke vesentlig mens biltrafikken over grensen til Finland vil bli tilsvarende redusert.  

Utslipp fra  mobilforbrenning i Nord-Troms per 2007. 

Figur. Nr. 8 
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2.1.5.2 Spesifisering mobil forbrenning: 

Mobil forbrenning er den største kilden til forurensing av luft og klimagassutslipp i Nord-Troms. 

Vi skal se nærmere på begrepet og på de ulike kategoriene.  

Mobilforbrenning får det meste sin energi fra fossile kilder. Statistikken som er laget på dette 

området er hentet fra Miljøstatus i Norge, som er Statistisk Sentralbyrå og Statens 

Forurensningstilsyn sitt samarbeidsprosjekt. Se mer på www.miljostatus.no . 

Mobil forbrenning er en felles betegnelse for all forbrenning som gjør det mulig for oss å forflytte 

oss. Kategoriene er delt inn slik: 

Kategorier for mobil forbrenning. 

Figur nr. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nærmere beskrivelse av klimastatus og historisk utvikling i de enkelte kommunene, finnes i 

rapportens vedlegg B. 

PM10

D

 

357



2.1.6 Strategi for avfall og materialgjenvinning. 

Avfallsservice AS har en strategi i perioden frem til 2013 mht til å innfri reglene i deponiforbudet. 
Utgangspunktet er en samlet mengde på 7054 tonn til deponi i 2008. 

 

I samtaler med Avfall Norge og andre deponieiere fremkommer det at det kan være omkring 30 % 
uorganisk avfall av den samlede mengde som legges i deponiet. Dette er fraksjoner som tidligere 
har vært vanskelig å skille ut, f. eks rivingsavfall som inneholder en god del uorganisk materiale 
som stein, plast, glass, osv. 

 

Alt av trevirke sorteres nå ut og inngår i egne returordninger. 

 

Avfallsservice AS har investert i en sorteringsmaskin som sorterer ut avfall som kan sendes til 
gjenvinning eller forbrenning. Sorteringen skjer nå i selve deponiet og fungerer meget bra. I løpet 
av 2010 eller 2011 er det planlagt investert i en ny sorteringshall på området. Reguleringsplanen 
er under utarbeidelse. 

 

Det er nå lagt opp til en kampanje for å øke sorteringsgraden fra husholdningene. I mars 2009 ble 
det sendt ut en egen informasjon som belyser gevinsten ved å øke sorteringsgraden. Kommunene 
vil være med i kampanjen. Avfallsservice AS har investert i et GPS system for å få bedre oversikt 
over kundene og abonnementstyper. Vi vil bruke dette systemet aktivt i arbeidet med å øke 
sorteringsgraden. Systemet sikrer sanntidskommunikasjon mellom bilene og administrasjonen. 
Ved hjelp av bilder vil vi dokumentere sorteringsgrad. Den videre strategien i dette arbeidet er: 

Kunngjøre kontroll av sortering 

Vi vil i første omgang ha fokus på sammensetningen av de fargede posene i hver 
søppeldunk. Senere vil vi fokusere på innholdet i den hvite posen for få ut matavfall og 
papir som sorteres ut i egne fraksjoner 

Vurdere gratis utlevering av poser i løpet av høsten 2009 

 

I mai 2008 begynte vi et arbeid mot næringslivskundene for å få til bedre sortering. Dette 
arbeidet intensiveres denne våren. Vår prisprofil legger opp til at vi holder en forholdsvis lav pris 
på sortert avfall, og prisen på restavfall har økt betydelig fra sommeren 2008. Hovedfokuset er å 
få ut matavfall, papir, papp og plast. Våre kunder er positiv til denne satsingen. Den videre 
strategien i dette arbeidet er: 

• De kundene som ikke har kildesortering vil få at krav om dette. Fristen for gjennomføring er 
juni 2009. 

Fokus vil være på fraksjonene matavfall, papp/papir og plast. 

I perioden etter juli 2009 vil mengden av organisk avfall til deponi reduseres betydelig frem til vi 
når målsettingen om mindre enn 10% organisk avfall i deponiet, innen 31. desember 2012. 
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Avfall til deponi, innveid 2008, Tonn. 

Tabell nr 2:  

 

 

 

I tabellen er det lagt opp til at Avfallsservice vil prioritere restavfall fra husholdningene (den hvite 
posen) og sikterest fra kompostanlegget i Skibotn til forbrenning. Dersom det er mulig vil vi 
prioritere å kjøre mest mulig av sikteresten til forbrenning, og da redusere annet brennbart avfall. 

Avfallsservice AS, ”Søknad om dispensasjon fra forbud om deponering”  2008. 

       

                

    2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Produksjonsavfall 3646 2546 1450 1450 1450 0 

                

Uorganisk avfall 30%   540 1094 1094 1094 1094 

                

Trevirke   625 0 0 0 0 0 

                

Hvite poser   1772 1295 636 36 0 0 

                

                

Avfall fra sortering 41 41 41 41 0 0 

                

Sikterest   970 770 170 20 0 0 

                

Div. kontant               

Sum avfall til deponi 7054 5192 3391 2641 2544 1094 

Reduksjon sikterest  50 100 100 100 100 

Materialgjenvinning 30%   510 1084 1094 1094 1094 

Materialgjenvinning 40%   177 354 594 591 709 

Til forbrenning   500 1500 2000 2100 3432 

      6429 6429 6429 6429 6429 

                

Unntak for 2013 hvor alt organinsk er sendt til forbrenning       

                

Produksjonsavfall  reduseres med 30% ved økt materialgjenvinnig     

Av samlet mengde produksjonsavfall er  30% uorganisk       

Av samlet mengde hvite poser reduserer vekten med 40% ved økt materialgjenvinning 

Mengden sikterest reduseres med 10% gjennom forbedret produksjon   
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2.1.7 Mat og matproduksjon  

 

Landbruket 

Metan fra drøvtyggere og lagring av husdyrgjødsel står for omtrent halvparten av utslippene in-
nen landbruket, mens lystgass fra nitrogenomdanning i jord står for resten, generelt på landsba-
sis. Matjorda er jordklodens største CO2-lager, og gjennom grasdrift og rett forvaltning kan kli-
maeffekten bli større enn for skog. 

 

Landbruket i Nord-Troms er basert hovedsa-
kelig på grovfôrbaserte husdyrproduksjoner. 
Det meste av oppdyrket areal består av grov-
fôrproduksjon i regionen. Det er derfor viktig 
å etterstrebe en balanse mellom utslipp av me-
tan gjennom husdyrene og grasproduksjonens 
evne til å lagre CO2.   

 

Metangassutslipp kan reduseres gjennom bed-
re lagring av husdyrgjødsel, eventuelt kombi-
nert med biogassproduksjon. Færre drøvtyg-
gere ville gitt en dårlig resursutnytting, i 

et område som Nord-Troms, med mye arealer 
og utmarksområder. Det er derfor viktig at ut-
mark også blir godt utnyttet. 

 

Lystgass dannes under delvis anaerobe forhold i jorda. Jordstruktur og vanninnhold henger nøye 
sammen med lufttilgang og er sammen med nitrat i jorda, de viktigste faktorene som bestemmer 
hvor mye lystgass som dannes. Hovedparten av de nitrogenholdige kunstgjødseltypene innehol-
der nitrat som nitrogenkilde. Det gjelder også 

de såkalte NPK-gjødslene. 

 

Innkjøp og omsetning 

Bruk av økologisk mat støtter opp en miljøvennlig matproduksjon. Økologisk landbruk har lavere 
utslipp av klimagasser per daa, spesielt fordi man ikke bruker den energikrevende kunstgjødsla 
og andre kunstige framstilte tilsetningsstoffer. Det er liten bruk av økologisk mat i offentlig sek-
tor. 

 

Lokal mat er CO2 vennlig i den forstand at det er en kort frakt mellom produsent og forbruker. Per 
i dag er det ikke stort mangfold av lokalprodusert mat, og det har ikke hvert i aktiv bruk på større 
institusjoner. 

Foto: John Johansen (prosjekt Økoløft i 
kommunene Kåfjord og Nordreisa) 
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Muligheter for redusert klimagassutslipp ved innkjøp og produksjon av mat 
Landbruket 

Ved ikke å bruke kunstgjødsel og sprøytemidler, fjernes klimagassutslippene som kan relateres til 
produksjon og transport av disse innsatsfaktorene. Energi krevende transport og produksjon kan 
også reduseres ved at husdyrene utnytter grovfôret og beiter mer, slik at innført kraftfôret kan re-
duseres. 

 

Biologisk nitrogenfiksering via belgvekster, som sørger for nitrogen inn i økologiske 

systemer, produserer ikke lystgass. I Økologisk landbruk er det en generell lavere 

nitrogentilførsel, der økobonden har en større motivasjon til å ta vare på nitrogenet fordi dette er 
en knapp resurs. Etter de kravene som blir stilt i Økologi forskriften. 

 

Et større fokus på kløver og plantemangfold i tillegg til husdyrgjødsel øker tilførselen av organisk 
materiale til jorda, som bidrar til at mer karbon kan lagres i jorda. Bedre jordstruktur sørger for 
et bedre infiltrasjonsevne og vannlagringskapasitet. God jordstruktur sikrer lufttilgang også ved 
nedbør, noe som bidrar til å minske lystgassutslipp. Dette er også viktig ved å gi mer stabile av-
linger. Både i våte og tørre perioder. 

 

Unngå oppdyrking av myr og skape dårlig jordstruktur, samt etterstrebe en dyrkningsmetode et-
ter økologiske prinsipper, er viktige momenter for å holde klimautslippene og lagrene i balanse. 

 

Det økologiske arealet i hver kommune bør økes opp til 15 %, innen 2020. I henhold til Målset-
ningen i Soriamoriaerklæringen II. Vil være med på å redusere klimagassutslippene i landbruket 
med 5 %. 

Innkjøp og omsetning 

 

Kunnskap om klimamerking og kosthold, er 
med på å bidra til en økt fokus på bruk av 
klimavennlig mat. Lokal og økologisk mat er 
viktige momenter å ta hensyn til i en inn-
kjøpsavtale. Lokale produsenter bør henvi-
ses til en arena i kommunen, dersom det 
ønskes å levere lokal mat.  

 

Kommunene bør ha et forbruk og omsetning 
av økologisk og lokal mat på 15 % innen 
2020.  

 

 Foto: Karl-Idar Berg 
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2.2 Status stasjonært energiforbruk 
 

Norge avviker fra resten av IEA-landene når det gjelder ENØK/ energiøkonomisering. (IEA: 

International Energy Agency, rådgivende innen energipolitikk for 28 medlemsland) Norge har 

hengt etter i utvikling og arbeid med effektivisering av energiforbruk til det stagnerte helt i 

mellom 1973 og 1990. Men på 90-tallet har Norge hatt en bedre utvikling en de andre landene når 

det kommer til bolig-, og tjenesteyting og til en viss grad innen transportsektoren. I og med at 

Norge kom sent i gang med energieffektivisering har vi stort potensial for forbedring. NVE anslår 

at man med enkle kortsiktige løsninger kan redusere elektrisitets forbruket med 10-15 % i 

offentlig sektor og 5-10 % i privat sektor.  

Kilde: NVE 2003, CICERO 2005 

Potensialet for bruk av fornybar energi er stort i Nord-Norge, og også i Nord-Troms. Nord–Norge 

er i dag selvforsynt med fornybar vannkraft, i følge Nordnorsk konjunkturbarometer 2009. 

Utfordringene er likevel mange.  Manglende infrastruktur er en av dem; ledningsnettet slik det er 

i dag, har liten kapasitet i forhold til det voksende behovet. Fornybar energi er ikke ansett som 

lønnsomt uten offentlig støtte. Den store uforløste energikilde er sett å være vindkraft, som har 

stort potensial i hele landsdelen, med muligheter for å produsere 3 terra watt innen 2010. 

Totalt stasjonær energiforbruk for 2005 for Nord-Troms var på 338 Gwh. Figur: nr 9 viser 

energiforbruket fordelt på de ulike energibærerne. (Kilde: Lokale energi utredninger, Kraftlagene, 

SSB) Kommunale bygg har et årlig forbruk på 25,9 GWh per 2008. 

Stasjonær  energiforbruk fordelt på energibærere, Nord-Troms 2005 

Figur: nr 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrisitet er den største kilden i Nord Troms. Står for 83,8 prosent av forbruket. 
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 Stasjonær energiforbruk fordelt på brukergrupper, uten elektrisitet. 2005. 

Figur: nr 14 

Dette utgjør  55,7 GWh av det totale 349 GWh. Resterende GWh er energi fra elektrisitet. 

Elektrisitet fordelt på brukergrupper. Nord-Troms samlet. 2008. 

Figur 15 

2 %
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Primærnæringer

Industri og bergverk
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 2.3 Energiforbruk og forsyning i kommunale bygg 
Kommunene forbruker per 2008 ca 25,9 GWh  per år til egne bygg. De aller fleste bygg er 
oppvarmet med elektrisk strøm.  79,5 % av kommunale bygg blir varmet opp med elektrisk strøm. 

I Nord-Troms er det et potensial for innsparinger på energiforbruk på bygg på 35 %.  
Kommunene kan oppnå betydelige besparelser i energiforbruket i egne bygg. I tillegg er de store 
innkjøpere og utbyggere, og har derfor betydelig påvirkning på andre bygningsforvaltere – og på 
leverandører og rådgivere i bygningsbransjen. Kommunesektoren har dermed stor innflytelse på 
energibruk og klimagassutlipp, både i egne og andres nye bygninger. 

Siden strømprisene har vært relativt lave i Norge, bruker nordmenn strøm til oppvarming i langt 
større grad enn andre land, men økningen i strømprisene de siste årene har forandret dette noe. 
Strømprisene for norske husholdninger er nå nesten på samme nivå som i andre nordiske land, 
bortsett fra Danmark, der de betalte rundt to kroner per kWh elektrisitet i 2005. Mens 69 prosent 
av alle husholdninger i Norge hadde elektriske ovner eller varmekabler som hovedoppvarming i 
2001, var denne andelen nede i 62 prosent i 2004. Dette er dels erstattet med bruk av 
varmepumpe og vedovn. Se mer om nasjonale og internasjonale føringer i vedlegg A. 

Nord –Troms har som resten av landet store innsparingsmuligheter. Grovt regnet over hele 
regionen opptil 35 % reduksjoner skal være mulige. Med dagens teknologi er det fullt mulig å 
oppnå lavenergi bygninger med under 100 kWh per kvm. Ramme krav i den nye tekniske forskrift 
TEK 07 er maks 165 kWh per kvm. Beregninger på innsparinger på bygg i Nord-Troms er 
beregnet på at endring av bygg kan gjøre det mulig å oppnå 165 kWh per kvm i bygg. 

I Nord Troms er det per 2008 13 bygg i regionen som er i henhold til rammekravene. Det er kun 4 
kommunale bygg i regionen som tilfredstiller krav til lavenergi bygg. Disse er: Lyngen hallen, 
Oksvik skole og Lyngsdalen skole i Lyngen kommune og Familiesentret i Nordreisa kommune. 66 
bygg er med i beregningen. Lønnsomheten må være overveiende for å kunne gjøre investeringer 
på infrastruktur og renovasjon av bygg.  

 

2.3.1 Forbruket 

Etter en undersøkelse SSB har gjort, viser at det var høyest energibruk i sykehusbygninger, med 

304 kWh/m2, mens rene kontorbygg innenfor statlig forvaltning i gjennomsnitt brukte 207 kWh/

m2. Det er mange relativt store bygninger som er med i denne undersøkelsen av energibruk i 

statsforvaltningen. Totalt oppvarmet areal i denne bygningsmassen er om lag 4,5 millioner 

kvadratmeter, fordelt på blant annet sykehus, universiteter og rene kontorbygninger. Den store 

energibruken per kvadratmeter i sykehusbygg har blant annet sammenheng med stort innslag av 

energikrevende apparater samt at bygningene brukes lenger.  Mens helsebygninger som sykehus 

har heldøgnsdrift, er gjennomsnittlig brukstid for statlige kontorbygninger drøyt 9 timer per 

døgn. 

I tillegg til brukstid og mengden av energikrevende apparater og utstyr påvirker også isolasjon, 

ventilasjonssystemer, belysning og energioppfølgingssystemer energibruken i bygningene. Hvor 

energibevisste de som bruker byggene er, har også betydning. Hvor i landet bygningen ligger, 

Tallene i kapittel 2.3, er tall oppgitt av kommunene på spesifikke bygg. Kommunene har oppgitt tall av va-

rierende nøyaktighet og må tolkes med dette som bakgrunn.  
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spiller også inn fordi utetemperaturen påvirker behovet for oppvarming. I kontorbygninger var 

energibruken i statlig forvaltning 207 kWh/m2, og de var dermed blant bygningstypene med 

lavest spesifikk energibruk.  

 

Brukstiden på drøyt 9 timer per døgn er lavere enn for en del andre bygningstyper. 

Gjennomsnittlig brukstid for alle bygningene i denne undersøkelsen var om lag 17 timer per døgn. 

Tallene fra statistikken Energibruk, tjenesteytende næringer viser at kontorbygninger i statlig 

forvaltning hadde lavere energibruk per kvadratmeter oppvarmet areal enn andre kontorlokaler. 

Mens kontorbygninger i statsforvaltningen brukte 207 kWh/m2, var energibruken i 

kontorbygninger i andre virksomheter 249 kWh/m2.  

Hvis vi ser nærmere på bygg i Nord-Troms viser tallene det samme bildet. 

Gjennomsnittlig forbruk per kvm i kommunale bygg. I Nord-Troms Per 2008 

Tabell nr 3: 

 

Strøm forbruk fordelt på sektorer kommunale bygg, Nord-Troms samlet. 

Figur: nr 16 

 

Type bygg Forbruk per kvm 

Skolebygg 229 

Barnehager 252 

Helsebygg 281 

Administrasjonsbygg 211 

Kultur idrett 211 

Skolebygg

Helsebygg

Administrasjonsbygg

Barnehager

Kultur og idrett

Annet
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Oversikt over bygg med høyest elektrisitetsforbruk per kvm. Per 2008. 

Tabell nr: 4 

Disse byggene har meget høyt forbruk per kvm. Her kan man med enkle midler gjøre ENØK tiltak 

å ha store inntjeninger. 

Eksempel tiltak for innsparinger:  Gir årlig besparelse  

       i KWh/kvm BRA 

Yttervegg: øke isolasjon til 20 cm    7 

Tak: øke isolasjon til 35 cm    2 

Vindu: til uverdi fra 1,4 til 1,2   6 

Balansert ventilasjon med  

gjenvinningseffekt på 80 %   4 

Lekkasje tall fra 4,0 h-1 til 2,5 h-1   15 

Sum:       36 

Kilde: BWG homes 

2.3.2 Forsyningsbilde 

83 % av all energiforsyning kommer fra elektrisitet.  Men mange bygg har oljefyrkjeler. Fordelen 

med dette er at alle disse bygg har infrastruktur for vannboren varme og kan med enkle midler på 

koples alternativ fornybar energi. Kommunene har flere planer om konvertering til fornybar 

energi kilder, og vil kommenteres nærmere i handlingsplanen Det er planer i de fleste kommuner 

Bygg Forbruk kWh per kvm,  
per år 

Bygg Forbruk kWh per kvm,  
per år 

Hatteng Skole:  414 Oteren barnehage 315 

Kjækan skole:  477 Badderen barnehage 347 

Kjækan gymsal:  319 Kåfjord Helsesenter 447 

Gargo:  518 Sonjatun Helsesenter 338 

Riebangardi barneha-

ge:  
319 Skjervøy Helsesenter 372 

Sørkjosen barnehage:  354 Skoleveien 2 445 

Kommunehuset Lyng-

en 

355 Ungdommens hus 

Nordreisa 

322 
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å legge om til fornybar energi. Se Vedlegg D for tiltaksliste bygg 

2.3.3 Innsparingsmuligheter 

2.3.3.1 Nordreisa 

Tabell nr 5: 

2.3.3.2 Kvænangen : 

Tabell  nr 6: 

Bygg Forbruk 
kWh per 
kvm, per 
år 

Innspa-
rings mu-
ligheter i 
kWh 

Innsparinger 
per år i kroner 

(energipris 50 øre) 

Tiltak 

Sonjatun Helsesenter 338 1.160.695 580 .347 Bioenergi 

Ungdommens hus 322 40.240 20.120  

Sørkjosen skole  276 176.777 88.388  

Sørkjosen barnehage 354 50.364 25.188  

Nordreisahallen 246 128.464 64.232  

Totalt   778.275  

Bygg Forbruk 
kWh per 
kvm, per 

Innspa-
rings mu-
ligheter i 

Innsparinger 
per år i kroner 

(energipris 50 øre) 

Tiltak 

Kjækan skole 477 135.720 67.860 Planer om  

nedleggelse 

Kvænangen barne og 
ungdomsskole 

226 207.278 103.639 Totalrenovering 

planlagt 

Gargo 518 553.864 276.932 Varmepumpe, iso-

lering, varmesty-

ring 

Rådhuset 270 259668 129.834 Vindu, varmepum-

pe, varmestyring 

Totalt   578.265  

367



Side 34 

2.3.3.3 Skjervøy 

Tabell nr 7: 

2.3.3.4 Kåfjord 

Tabell nr 8: 

Bygg Forbruk 
kWh per 
kvm, per 
år 

Innspa-
rings mu-
ligheter i 
kWh 

Innsparinger 
per år i kroner 

(energipris 50 øre) 

Tiltak 

Skjervøy ungdomsskole 239 498.526 249.263 Varmestyring, be-

lysning og opplæ-

ring 

Skjervøy barneskole 225 168.801 84.400 Varmestyring 

Skoleveien 2 445 454.576 227.288 Varmestyring 

Skjervøy helsesenter 372 900.433 450.216 Skifte varme, ven-

tillasjon 

Totalt   935.207  

Bygg Forbruk 
kWh per 
kvm, per 
år 

Innspa-
rings mu-
ligheter i 
kWh 

Innsparinger 
per år i kroner 

(energipris 50 øre) 

Tiltak 

Olderdalen skole 229 195.520 97.760  

Manndalen skole 264 185.708 92.854  

Riebangardi barnehage 319 53.190 26.595  

Kåfjord helsesenter 447 1.101.377 550.688  

Kåfjord Rådhus 244 171.290 85.645  

Totalt   853.542  
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2.3.3.5 Lyngen 

Tabell nr 9: 

2.3.3.6 Storfjord 

Tabell nr 10: 

 

Lønnsomheten for tiltak kan videre regnes ut med Enovas ENØK Lønnsomhetsprogram . Se mer 

på:  

http://naring.enova.no/file.axd?fileid=1334 

Bygg Forbruk 
kWh per 
kvm, per 
år 

Innspa-
rings mu-
ligheter i 
kWh 

Innsparinger 
per år i kroner 

(energipris 50 øre) 

Tiltak 

Lenangen Skole 368 386.500 193.250  

Solhov barnehage 255 19.700 9.350  

Kommunehuset Lyngen 355 170.578 85.289  

Totalt   287.889  

Side 35 

Bygg Forbruk 
kWh per 
kvm, per 
år 

Innspa-
rings mu-
ligheter i 
kWh 

Innsparinger 
per år i kroner 

(energipris 50 øre) 

Tiltak 

Hatteng skole 414 597..443 298.721 Jordvarme 

Oteren barnehage 315 43.811 21.905 Varmepumpe 

Åsen omsorgsenter 295 159.414 79.707  

Totalt   400.333  
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2.4 Energiressurser i Nord-Troms 
 

Energikilder som kan utnyttes mer er blant annet vindkraft, småkraft og bioenergi.  Nytt av året 

er regjeringens økte satsing på energiomlegging. Dette sammen med innføring av energidirektivet 

og den nye PBL med tilhørende TEK, vil legge sterke føringer for energivalg i kommunene. Fra å 

ha en nasjonal målsetning på energiomlegging på 10 % innen 2010, økes målet nå til 30 TWh 

innen 2016. 30 TWh tilsvarer 25 % av det totale elektrisitetsforbruket i Norge med basis i 2001. 

Energi produseres og brukes. Det ideelle er at dette gjøres på samme sted, men i mange tilfeller 

er det stor avstand mellom produksjon og utnyttelse, og energien må derfor overføres gjennom 

en energiinfrastruktur. Dette medfører at investeringene i mange tilfeller blir for høye, og 

energiløsningen er uaktuell å innføre. Når det gjelder elektrisitet er det utbygget en infrastruktur 

som kan utnyttes ved videre utbygginger, mens ved andre løsninger som fjernvarme er det i store 

deler av landet ikke bygget ut et slikt nett. 

 

2.4.1 Elektrisk energi – vann 

Elektrisk energi er omdannet energi fra kilder som vann, kjernekraft, varme og gass. I Norge er 

det vann som anvendes gjennom vannkraftverk. Den elektriske energien må overføres til 

forbruker via et eget nett gjennom små tap til omgivelsene. Bolig, næringsbygg og annen 

infrastruktur er fullstendig avhengig av elektrisk strøm i dag til belysning og strømforsyning av 

apparater som støvsuger, komfyr, tv, video, pc etc. Oppvarming av boliger og næringsbygg bruker 

hovedsakelig også elektrisitet som energikilde, som er et særpreg i Norge i forhold til land i 

Europa. Mini og mikrokraftverk er små vannkraftverk som har blitt populære de siste årene. 

Fordeler: 

 Allerede etablert en infrastruktur. 

 God erfaring. 

 Kostnadseffektiv metode. 

 Med hensyn på utslipp av miljøhemmende gasser er dette en meget 

 god løsning. 

Ulemper: 

 Infrastrukturen krever arealmessig stor plass. 

 Vann som kilde til elektrisitet er en knapphetsfaktor i Norge. 

 Ikke politisk stemning pr. i dag for å bygge ut nye større vannkraftverk. 

(Kilde: Lokal energiutredning Nordreisa kommune 2007 

Nord Troms Kraftlag AS) 
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2.4.2 Bioenergi 

Denne energien produseres ved forbrenning av biomasse 

som for eksempel organisk avfall, ved, skogsflis, bark, 

treavfall, husdyrgjødsel, halm, biogass fra 

kloakkrenseanlegg og deponigass fra avfallsdeponier. 

Foredlet biobrensel er typisk pellets og briketter, og mer 

energieffektiv enn tradisjonell ved. 

Regjeringen sitt mål er 4 TWH vannbåren varme innen 

2010. 

Det største potensialet med hensyn på vekst ser en innen 

avfallsforbrenning hvor det i 2001 ble produsert ca 800 

GWh. 

2..4.2.1  Muligheter for bioenergi i Nord-Troms 

Nord Troms Bioenergi A/S  ble unnfanget på årsmøtet til 
skogeierlaget i mars 2006. I april samme år dro en av møtedeltakerne på studietur til 
Gardermoen og Sverige og kom hjem med mye informasjon og entusiasme.  
 
En håndfull skogeiere i Nordreisa kommune holdt entusiasmen ved like med å holde diverse 
møter og kurs igjennom vinteren. I 2007 var vi på studietur til Energigården på Brandbu. I 2008 
besøkte vi en skogsflisdrift ved Planteskolen på Bardufoss og varmesentralen i Brøstadbotn. 
Denne var den første flisfyrte fjernvarme-sentralen i Troms fylke.  
I mars 2009 var to fra Nord-Troms Bioenergi og besiktiget et anlegg i Sälen i Sverige. Dette 
anlegget er identisk med det som er bygd på Storslett. 
 
Det er i dag 15 skogeiere som er med som aksjonærer i selskapet. Etter hvert er Statsskog kommet 
med som medeier og også Nord Troms kraftlag er på gli til å delta i prosjektet. 
 
Det er intensjonen å bygge en flisfyrt varmesentral på Storslett i løpet av høsten 2009. Råstoffet 
skal fortrinnsvis hentes i nærområdet, fra Hamnnes til Oksfjord, og kan bestå av alt skogsvirke 
som hele trær, topper, kratt og tynningsvirke.  
 
I mars 09, er et nytt selskap, Nord Troms Skogsflis SA, under stiftelse. Dette nye selskapet skal 
stå for hogst og flising og levere brenselet til biovarme-sentralen. Det blir nødvendig å investere i 
flishogger og en del andre redskaper som ikke fra før er tilgjengelig i området. 

Nordreisa kommune skal satse stort på Bioenergi til sine kommunale bygg.  

Se  også : Vedlegg A: Statlige planer og retningslinjer i kapitlet : Landbruket -en del av 

løsningen? 

 

 

Bioenergi i Sverige: 

Sveriges utslipp av klimagasser gikk 

ned med ni prosent fra 1990 til 2007. 

I samme periode økte Sveriges BNP 

med 48 prosent. Historisk har økono-

misk vekst gitt økte utslipp av klima-

gasser. Men her fremholdes det fra 

svensk hold at den sterke økningen i 

bioenergianvendelse i samme periode 

forklarer nedgangen i klimagassut-

slippene.  

Bioenergiforbruket i Sverige økte fra 

79 TWh (1990) og opp til 120 TWh 

(2007) i nevnte periode.  

Kilde : Svebio 
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2.4.3 Petroleumsprodukter 

Denne energien produseres ved forbrenning av fyringsolje (lett/tung), parafin, og varmen kan 

distribueres gjennom luft eller et vannbåren anlegg via et sentralt eller lokalt distribusjonsanlegg. 

Fordeler: 

 Et godt alternativ for å redusere elektrisitetsforbruket. 

 Lave driftskostnader. 

Ulemper: 

 Gamle anlegg representerer en forurensning. 

 

2.4.4 Spillvarme 

Under produksjonen til industribedrifter blir det ofte sluppet ut spillvarme til luft eller vann uten 

at det 

utnyttes til andre formål. 

Denne varmen kan utnyttes til oppvarming av bygninger eller optimalisering av 

industriprosessen. 

Fordeler: 

 Utnytter allerede produsert energi. 

 Økonomisk lønnsomt ved korte overføringsavstander og høy temperatur på 

spillvarmen. 

Ulemper: 

 Brudd i produksjonen hos industrien kan gi brudd i varmeleveransen hvis ikke det ikke er 

bygget alternativ energiforsyning. 

 Ved lange overføringsavstander er det svært ofte ikke lønnsomt. 

 Studier (1) angir at det realistiske nivå for utnytting av spillvarme er langt lavere enn 

potensielt tilgjengelig energimengde. Sannsynligvis vil bare 0,15 TWh kunne realiseres. 

 

2.4.5 Solenergi 

Sola er en fornybar energikilde som gir tilstrekkelig varme til at menneskene kan leve på jorden. 

Men å bygge en kostnadseffektiv omforming av solenergi til spesielt elektrisitet i storskala har en 

ennå ikke lykkes med. 
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Energiløsningen som typisk anvendes i dag: 

 Elektrisitetsproduksjon. 

 Oppvarming av huset ved bevisst valg av bygningsløsning. 

 Varmeproduksjon og overføring gjennom et varmefordelingssystem. 

Fordeler: 

 Utnytter en evigvarende energikilde. 

 Naturlig å anvende i områder der vanlige energikilder er ikke lett tilgjengelig som 

vanlig elektrisitet som på hytter og fritidshus. 

Ulemper: 

 Høye kostnader ved å etablere solceller for energiforsyning. 

 

2.4.6 Naturgass 

Norge har store reserver som kan utnyttes innenlands, men som eksporteres i stor skala til 

utlandet i dag. Gass er en ikke fornybar energikilde som hentes opp fra grunnen (I Norge, sjøen) 

og overføres via gassrør til deponier via ilandføringssteder. Gassen kan fordeles til forbruker via 

en utbygd infrastruktur eller via tankbil. Gassen forbrennes på stedet og produserer varme, eller 

Foto: Beate Brostrøm 
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varme kan distribueres via et  vannbåret distribusjonssystem. Gass kan også selvfølgelig være 

kilden til elektrisitetsproduksjon eller kombinasjoner av varme og elektrisitet. 

Fordeler: 

 Økonomisk lønnsomt ved korte overføringsavstander. Det er derfor naturlig å 

distribuere gassen allerede ved ilandføringsstedet. 

Ulemper: 

 Ikke fornybar energikilde. 

 Økonomien er avhengig av lengde på nødvendig rørdistribusjon. 

 Kan representere en miljømessig belastning. (CO2) 

 

2.4.7 Vindkraft 

Vind er en energikilde som fortrinnsvis produserer elektrisitet. 

Vindkraftverk må plasseres på steder som gir stabil energi, og hvor det ligger til rette for å koble 

seg til annen elektrisitetsoverføring. 

Fordeler: 

 Fornybar energikilde. 

 Mulighet å produsere betydelig mengder med elektrisitet fra vindkraft i Norge. Teoretisk 

verdi er 76 TWH, mens myndighetenes mål innen 2010 er 3 TWH. 

Ulemper: 

 Gir et inngrep i landskapet - estetisk innvirkning. 

Foto: Nina Figenschau 
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 Høyere produksjonskostnad enn vannkraft i dag, men økning i prisene i et knapt marked 

og høyere avgifter kan endre på dette. Bruk av grønne sertifikater på sikt er også et 

alternativ.  

 

2.4.8 Sjøvannsvarmepumper 

Forutsetter for en vanlig enebolig at avstanden til sjøen ikke er mer enn 100 meter. Rørene må 

ligge på steder hvor de ikke ødelegges av ankring. Slanger med frostsikker væske senkes ned i 

sjøen og henter opp lagret solenergi. For å spare 10.000 kWh trengs anslagsvis 200 meter rør. 

Varmeutbyttet er normalt bedre enn for jordvarme. Det aller beste er om slangene kan ligge i 

bunnslammet, der temperaturen er enda litt høyere enn i vannet. Jo større dyp, jo mer stabil 

temperatur gjennom hele året. Rørene legges i stor nok dybde til at rørene får ligge i ro for 

oppankring, is og bevegelser i vannmassene. 

 

Fordeler: 

 Sjøvann har høy og stabil temperatur, og er en meget god varmekilde. 

 Sjøvann er en temperaturstabil kilde også midtvinters. 

 Kan dekke 80-90 % av det årlige energibehovet. 

Ulemper: 

 Begroing utenpå rørene kan være et problem, især i sjøvann. 

 Fare for slitasje på kollektoren og derav følgende havari. 

 

Merk: 

 Lengste avstand fra huset og ned til sjøen er normalt 100 meter. Blir det lengre, vil 

kostnader og varmetap øke. 

 Anlegget dimensjoneres og ledningene legges så dypt at isdannelser utenpå 

rørene ikke oppstår. Når is legger seg utenpå rørene reduseres varmeopptaket. 

 I strandsonen blir det stor slitasje. Dekk godt til slik at rørene ikke ødelegges. 

Kostnadene for sjøvannspumper vil vanligvis være fra 50.000 kroner og oppover til 110 

000, avhengig av størrelse fabrikat og leverandør. Anleggsprisen for kollektor i sjø vil 

variere med forholdene. 
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2.5  Framtidig energibehov og planer for forsyning 

Per i dag er Nord-Troms selvforsynt med vannkraft. (Nord-Troms sitt samlede behov er per i dag  

323 GWh, og det blir produsert ca 3 TWh i regionen). Likevel er det en økende interesse for alter-

nativ energi og utvikling av dette vil ses godt i Nord-Troms. Bioenergi , vindkraft og småkraft er 

satsinger som vi allerede ser starten på. Det er i tillegg et utbredt ønske å bruke varmepumper av 

forskjellig slag som både gir bedre energi utnyttelse i tillegg til å bruke alternative kilder. Eks: 

jord, berg, sjø varmepumper. 

2.5. 1 Forventet energibruk i Nord-Troms 

Forventet energiforbruk i Nord-Troms perioden 2000-2015. 

Figur nr 17: 

2.4.9 Småkraft 

Norges vassdrags- og energidirektorat har laget kart over alle kommunene i Norge som beskriver 

potensialet for mikro- og minikraftverk i kommunen. Kommunene Tromsø, Storfjord og Kåfjord 

er de kommunene med størst potensial i Troms fylke. Det er da ikke tatt med potensialet i verne-

de områder. 

Her er kommunen og fylkeskommunen sentrale aktører når det gjelder reguleringsplaner, fallret-

tigheter og kommunal behandling av de konsesjonssøknadene som kommer inn 

gjennom NVE, fra aktører som ønsker å bygge ut sin lille bekk eller elv. 

For å se hvor disse potensielle kraftverkene er kan man gå inn på NVEs hjemmeside 

http://www.nve.no  velg ”Energi” og ”Småkraftverk” i menyen øverst på siden, eller velg ”NVE 

Atlas” og gå direkte til kart over kommunen. 

http://arcus.nve.no/website/nve/viewer.htm 

http://arcus.nve.no/website/potensial%5Fsmaakrv/viewer.htm 
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2.5.2 Framtidige planer for energiforsyning 

Nord– Trom s skisserer i denne planen ambisiøse mål for økt produksjon av alternativ energi. 

Kraftlagene som opererer i regionen har i tillegg sine mål for produksjon av alternativ energi. 

2.5.2.1 Vindkraft Rieppi (Skibotn): 

Troms Kraft Produksjon AS planlegger å bygge et nytt vindkraftverk i Rieppi (Skibotn). Produk-

sjonen skal etter planen bli 240 GWh (80 MVA). For å transportere kraften ut av området må det 

bygges en 13 km linje (132 kV) mot Skibotn 

kraftverk. Denne linjen vil følge eksisterende 22 kV linje, og kobles til i utendørsanlegget (132 

kV) i Skibotn kraftverk. Flere detaljer i rundt dette arbeidet vil foregå på regionalt nivå og er nær-

mere omtalt i den regionale Kraftsystemutredningen og omtales derfor ikke noe nærmere i denne 

utredningen. 

Link til den regionale kraftsystemutredningen 

http://viadora.troms-kraft.no/vie/PDF_filer/ksu_tkn_2004.pdf.  

2.5.2.1 Langdalselva 

Småkraft AS har akkurat fått konsesjon på Langdalselva på Alteidet. Realisering av dette etter 

søknaden betyr innmating av 3,5 MW og 11 GWh i 22 kV nettet til Alta kraftlag a/l. Det tilsvarer 

forbruket til 550 boliger. Kraftverket i Langdalselva vil utnytte et fall på 235 m over ei strekning 

på om lag 2,3 km. Det er laget en avtale med Småkraft om bidrag til nettforsterkning dersom 

både dette og Langfjordhamn i Loppa realiseres. Det kan leses mer om prosjektet på: 

http://www.nve.no/modules/module_109/publisher_view_product.asp?ientityID=11184  

Foto: Nina Figen schau 
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3. Visjon og mål 

  
3.1 Visjon 

” N o r d - T r o m s  b e n y t t e r  b a r e  f o r n y b a r  e n e r g i ,  o g  u t s l i p p e t  

a v  k l i m a g a s s e r  l i g g e r  p å  e t  b æ r e k r a f t i g  n i v å ” .  

 

3.2 Hovedmål 

Stabilisere de totale klimagassutslippene innen 2014. 

Redusere totale klimagassutslippene med 20 % sett i forhold til 1991 nivå innen 2020. 

Jobbe for økt bruk av fornybar energi i regionen 

 

3.3 Delmål 

3.3.1 Klimagassutslipp 

Stabilisere klimagassutslipp fra veitrafikk innen 2014. Redusere dette med 5 % innen 2020 sett i 

forhold til 1991 nivå. 

Påvirke og gjøre gode tiltak for reduksjoner av utslipp fra et levende landbruk. Reduksjoner på 5 

% i 2020 sett i forhold til 1991 nivå. 

Gjennvinningsgrad skal øke med 30 %innen 2014, ihht Avfallsservice AS sine målsetninger. 

3.3.2 Energiforbruk 

Redusere energiforbruket i den kommunale bygningsmasse med 10 % innen 2014 sett i forhold 

til 2008,  20 % i 2020. 

3.3.3 Energiforsyning  

Øke andel av stasjonær energibruk som dekkes av fornybar energi fra 11 % i 2005 til 15 % i 2014, 

og 20 % i 2020. 

 

3.3.4 Holdningsskapende arbeid  

Kommunene skal jobbe for  at kommunens innbyggere, ansatte, barn og næringsliv skal få større 

forståelse for hvilken betydning lokalt klimaarbeid har på  globalutvikling, og dette arbeidet skal 

være fremtredende i kommunenes handlinger med andre. 

Hovedmålet for 2020 samsvarer med regjeringens mål om å redusere klimagassutslippene med 

30 % innen 2020 (ref. 1990) når 2/3 skal tas innenlands.  
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4. Strategier 

 
4.1 Stasjonær energibruk og energiforsyning 

 

Kommunene skal jobbe for at: 

• kommunalbygningsmasse er energieffektive. 

• privat næringsliv og innbyggere i regionen skal få kunnskaper om og hjelp til å spare energi 

og penger 

• alle kommunale enheter skal miljøfyrtårn sertifiseres 

• at kommunenes innbyggere er kjent med støtteordninger for fornybar energi 

Kommunenes ENØK planer revideres og utføres så fremt det er økonomisk hensiktsmessig. 

Kommunene gjennomgår sine bygg for å kartlegge behov og søke om forprosjekt midler til 

varmeplan for bygg. 

Utfasing av oljefyring. 

Reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og byggesøknader for større områder skal inneholde 

kartlegging evt. varmeplan for området basert på mulighetene for fornybar energi. Muligheter for 

tilknytting til eksisterende, eller oppretting av nytt varmeanlegg skal synliggjøres i planene.  

Tilknyttingsplikt i konsesjonsområde for energisentraler skal vurderes. Ny teknisk forskrift, 

TEK07, fastsetter at bygninger skal utstyres med varmeanlegg slik at fjernvarme kan nyttes. 

Dette vil videre føre til at nybygg med enkelthet kan knyttes til varmesentraler. 

Alle nye bygg skal tilfredsstille kravene for Lavenergiboliger; under 100-120 kWh/ kvm. 
 

Byggebransjen skal så fullt det er mulig påvires til at nye boliger i regionen er lavenergi boliger 

eller passivhus. 

Det skal ikke være oljefyring i Nye bygg. Oljefyr skal utfases som nødenergikilde nr 2. Utfasingen 

skal skje innen 2015. 

4.2 Areal og transport 
Kommunene skal jobbe for: 
• å redusere klimagassutslipp fra transport i egen organisasjon. 
• at det i fremtiden skal være mulig å forsyne elektriske biler og tanke biodrivstoff i regionen. 

• redusert klimagassutslipp fra transport i regionen generelt 

• økt bruk av manuelt arbeid 

• flere fjernvarmepunkter fra fornybar kilde der det er økonomisk lønnsomt og 

hensiktsmessig 

 

Tiltak for reduksjon av veitrafikk skal prioriteres. Holdningsskapende tiltak i form av kampanjer, 

carpool, gå-, sykle- aksjoner, skal være medvirkende til nedgang i utslipp fra veitrafikk. 

Kommunene skal jobbe for at det skal være mulig å lade elektriske biler og fylle biodrivstoff i 

regionen 
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 4.3 Prosessutslipp, avfall og forbruk  
Kommunene skal jobbe for at landbruket kan: 

• redusere bruken av mineralgjødsel 

• senke nitrogeninnholdet i for 

• økt bruk av biodiesel i landbrukets 

maskiner 

• landbruksplan  

 

Kommunenes strategier for reduksjon av 

forbruk: 

• redusert forbruk i egen 

organisasjon 

• redusert forbruk hos befolkningen 

for øvrig 

• økt fokusering på bærekraftig og veloverveid innkjøp 

 

Kommunene skal være med på å få til økt kildesortering og informasjon om kildesortering 
 
Kommunene skal jobbe for at andelen økologiske gårdsbruk skal øke, og for at kortreist mat skal 

være en prioritering. 

Økt gjenvinning skal være en prioritering. 

Kommunene jobber for økt skogplanting. 

 

Kommunene selv skal fremgå som et godt eksempel, og jobbe for at all virksomhet innen 

kommunenes handlingsrom skal være energieffektivt og miljøvennlig. 

Kommunene skal jobbe for miljøfyrtårnsertifisering av alle sine enheter. 

 

Det skal strebes for at alle leverandører til kommunene skal inneha en miljøprofil. 

 

30 % økt materialgjenvinning innen 2013. 

 

4.4 Lønnsomhetskrav 
 

ENØK tiltak i kommunale bygg med ENØK tiltak i kommunale bygg med 5,5 % internrente i 
tiltakenes levetid gjennomføres. (Internrente i forhold til kalkylrente i hht SSB, på Norske 
statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid + 1 %) Ut i fra dagens rammebetingelser 
aksepteres det en viss merkostnad ved overgang til fjernvarme/fornybar energi. Et anslag kan 
være en merkostnad på ca 5 % (ca 5 øre/kwh). 20 % av besparelsen ved ENØK –tiltak (korrigert 
for energipris, temperatur og arealutvikling) tilføres enhetene som bruker byggene for å stimulere 
til ytterligere energisparing. 

 

Foto: Beate Brostrøm 
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Hvis Nåverdi (NV)= høyere enn 1, er tiltaket lønnsomt. 

 

 

 

Planen skal gjennomføres gjennom handlingsprogrammene til de respektive kommunene og 

gjennom samarbeid med andre aktører. Når det gjelder kostnadskrevende tiltak tas det forbe-

hold om kommunens økonomiske situasjon. Det gjelder ikke tiltak som tilfredsstiller lønnsom-

hetskravene beskrevet ovenfor, fordi disse tiltakene bør gjennomføres uansett. 

Se mer om lønnsomhetsutregning på:  

http://naring.enova.no/file2.axd?fileID=dba2d38f-0de2-4957-9aa8-3df92b36de10 

Se beregningsverktøy:  http://beregning.enova.no/applicant/newapplication.aspx 
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5. Handlinger og tiltak 

 

Når det gjelder tiltak med vesentlige økonomiske konsekvenser tas det forbehold om kommunens 

økonomi. Dette gjelder ikke tiltakene som oppfyller lønnsomhetskravene i kap 4.4. 

Se detaljert handlingsplan i:  Vedlegg C: Handlingsplan og tiltak 

Se detaljert tiltaksliste for kommunale bygg i: Vedlegg D: Tiltaksliste bygg 

 

6. Samarbeid med andre aktører 

 

Det har vist seg at samarbeid på tvers av kommunegrenser og barriærer mellom offentlig og 

privat er mulig i Nord-Troms. Prosjektet ”Energi og Klimaplan for Nord-Troms” har vist at dette 

er mulig.  Denne planen er utviklet i samarbeid mellom samtlige kommuner i Nord-Troms, 

Kraftlagene som virker i regionen , Avfallsservice AS som er det regionale avfallsselskapet og 

Halti Næringshage AS, gjennom prosjektet Planforum for Nord-Troms.  

Det er ønskelig at Prosjektgruppen består som et regionalt Energi og klima forum. Kommunenes 

deltakere vil også lede det lokale klimaarbeidet i kommunene. Revidering og rapportering av 

Energi og Klimaplanen vil foregå gjennom dette forumet. Kraftlagene og Avfallsservice AS er 

deltagende i dette forumet, men vil ha rådgivende funksjon. Disse inviteres spesielt. Det er 

oppfordret at disse samarbeidspartnerne miljøfyrtårn sertifiserer seg. 

Miljøfyrtårn arbeidet som påbegynnes i alle kommuner, vil føre til flere samarbeidende grupper. 

Det skal ses på muligheten for å danne et regionalt Vaktmester– forum. I dette forumet, skal det 

være rom for kompetanseheving og strategier for energieffektivisering av kommunale bygg. 

 

7. Lokale miljøhensyn 
 

Tiltak som reduserer bruken av kull og olje, vil som oftest ikke bare ha positiv betydning for 

klimaet men også for lokal luftkvalitet. Det er innlysende at tiltak som reduserer behovet for 

transportmidler, kan ha samme effekten. Det er likevel også mulige konfliktområder  mellom mål 

om energiomlegging, økt produksjon av fornybar energi og  lokale miljøhensyn. 

 

Kilde: Enova Veileder 2 
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Oversikt lokale miljøhensyn i forhold til energikilde 

Tabell nr: 11 

 

8. Vedlegg 

 

Vedlegg A: Statlige planer og retningslinjer 

Vedlegg B: Klima i Nord-Troms 

Vedlegg C: Handlingsplan og tiltak 

Vedlegg D: Tiltaksliste bygg  

Energikilde Lokale miljøhensyn 

Bioenergi Nord-Troms er ikke vant med store skorsteiner med røyk. 

Dette oppleves som sjenerende  av naboer. Biodiversitet 

kan rammes. Skogsforvaltning må være god for å hindre 

avskoging og samtidig unngå importering av virke, for å 

unngå økt transport. 

Vindkraft Reindrift, rovfugl og vilt kan rammes av vindkraft utbyg-

ging. Store naturinngrep. 

Småkraft Store naturinngrep. Reindrift og vilt kan rammes 

Sjøvarmepumpe Gjengroing, vedlikehold. 

Konsesjonskraft Salg av konsesjonskraft fører til manglende vilje til energi-

sparinger. 

Gjenvinning Økt tungtransport 

Forbrenning av avfall Høye avgifter på forbrenning i Norge, fører til at avfallet 

blir solgt i utlandet. Dette fører igjen til økt tungtrafikk. 
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Ordforklaringer  
 
Arealplan Del av kommuneplan, lovpålagt. Fastlegger hvordan arealene skal utnyttes, for ek-
sempel husbygging, hyttebygging, industri, landbruk etc.  
 
Biobrensel Brensel som har sitt utgangspunkt i biomasse. Kan foreligge i fast, flytende eller 
gassaktig form. Eks. ved, pellets, briketter, flis, bark, biodiesel etc  
 
Bioenergi Energi fra nye fornybare resurser som ved, tre, flis, halm, avfall, (den delen av avfallet 
som er biologisk materiale: mat, papir etc.), biogass. CO2 utslipp ved forbrenning av bioenergi 
regnes ikke med i klimagassutslipp fordi bioenergi er fornybar.  
 
Biogass Gass som dannes ved nedbryting av organisk avfall uten oksygentilgang, f. eks i et av-
fallsdeponi eller i egne råtnetanker. Hovedbestanddel er metan.  
 
Brukstid Forholdet mellom energibruk eller produksjon per år (kWh) og maksimal effekt (kW). 
Uttrykkes som ekvivalent antall timer pr år ved full kapasitetsutnyttelse  
 
Drivhuseffekten Atmosfærens evne til å slippe gjennom kortbølget stråling (solstråler), og å 
absorbere langbølget stråling (varmestråler) fra jorda. Det skilles mellom den naturlige og men-
neskeskapte drivhuseffekt.  
 
Energi Evne til å utføre arbeid eller varme, produkt av effekt og tid. Enhet kilowattimer (kWh) 
eller joule (J). Finnes i en rekke former: potensiell, kinetisk, termisk, elektrisk, kjemisk, kjernefy-
sisk etc.  
 
Energibærer Betyr en aktuell ressurs som utnyttes til energiformål. Eksempler: olje, ved, flis, 
vind, sol. I bygninger kan også vann og luft være energibærere. - Eksempler: radiatoranlegg, ven-
tilasjonsoppvarming.  
 
Energitekniske definisjoner - 1 watt-time (Wh) = 3600 wattsekunder (Ws) - 1 kilowatt-time 
(kWh) = 1000 Wh - 1 megawatt-time (MWh) = 1000 kWh - 1 gigawatt-time (GWh) = 1000 MWh - 
1 terawatt-time (TWh) = 1000 GWh  
 
Energiledelse Energiledelse er den del av virksomhetens ledelsesoppgaver som aktivt sikrer at 
energien utnyttes effektivt.  
 
Energiplan Plan for fylker og kommuner for utnyttelse av energiressurser, produksjon, forsy-
ning og bruk. Varmeplaner kan inngå som del av energiplaner.  
 
Energiressurs Forekomst av en energiressurs uten hensyn til tekniske eller økonomiske mulig-
heter til utvinning.  
 
Energistrategi Fremgangsmåte (arbeidsmetoder og tiltak) for å nå energimål  
 
Enova Enova SF ble etablert i 2001 for å bidra til å styrke arbeidet med en miljøvennlig omleg-
ging av energibruk og energiproduksjon i Norge. De tar initiativ til og fremmer mer effektiv ener-
gibruk, økt produksjon av ny fornybar energi og miljøvennlig bruk av naturgass. Dette gjøres ho-
vedsakelig gjennom programmer rettet mot de områdene hvor det kan dokumenteres størst effekt 
i form av spart, omlagt eller produsert energi. Enovas virksomhet finansieres gjennom et energi-
fond, og Enovas energifond finansieres med påslag på nettariffen som etter 1. juli 2004 er på 1 øre 
per kWh. 
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Fjernvarme Varme i form av varmt vann som fordeles til forbrukere via distribusjonsnett. 
Fjernvarme kan forsyne tettsteder, deler av byer eller en hel by fra en eller flere varmesentraler.  
 
Forbrenning Omforming av kjemisk bundet energi til varmeenergi ved kjemiske reaksjoner. 
Brenselets hydrogen og karbon reagerer med oksygen ved høy temperatur.  
 
Fornybare energikilder Solenergi, vannkraft, bioenergi, vindkraft, bølgekraft, jordvarme. Alle 
disse har sin kilde i solenergien og har et kort kretsløp og fornyelsestid.  
 
Fossilt brensel Fossilt brensel er fellesnavnet for karbonholdige materialer med biologisk opp-
rinnelse og som har gjennomgått omdannings- og lagringssprosser i jordskorpen og som kan ut-
nyttes som brensel. Olje, bensin, parafin, kull, propangass, naturgass osv. Fossilt brensel er ikke 
fornybart, i motsetning til bioenergi.  
 
Klimagasser Gasser som påvirker klimasituasjonen: karbondioksid (CO2), metan (CH4), lyst-
gass (N2O), perfluorkarboner (PFK), svovelhexafluorid (SF6) og hydrofluorkarboner (HFK). Gas-
sene slipper gjennom inngående solvarme, men tar opp en del av den utgående varmestrålingen 
fra jorden. De fleste klimagassene finnes naturlig, og livet på jorden er avhengig av denne proses-
sen som også kalles drivhuseffekten.  
 
Nye fornybare energikilder Begrepet brukes for å skille ut storskala vannkraft. Selv om dette 
i høyeste grad er en fornybar energiform, regnes teknologien som fullt kommersielt utviklet.  
 
Nyttiggjort energi Den andelen av energien som utnyttes til det formålet som er hensikten med 
forbruket. Virkningsgrader i f.eks. oljekjeler og bilmotorer medfører at mye av energien går tapt. 
Tapt energi regnes ikke med i nyttiggjort energi.  
 
Mobilt forbruk og utslipp Forbruk i mobile kilder; typisk biler, lastebiler, traktorer, lystbåter 
og yrkesbåter etc. og utslipp fra disse.  
 
Prosessutslipp Omfatter alle utslipp til luft som ikke er knyttet til forbrenning. Det er industri-
prosesser, fordampning eller biologiske prosesser, utslipp fra husdyr, m.v.  
 
SD-anlegg Sentralt Driftskontrollanlegg: Med SD-anlegg menes at tekniske bygningsinstallasjo-
ner som bl.a ventilasjonsanlegg og varmeanlegg fjernstyres ved hjelp av datamaskiner. Fordelen 
med bruk av SD-anlegg kan oppsummeres i følgende hovedpunkter: - Redusert energiforbruk på 
grunn av riktig bruk/driftstid for anleggene - Umiddelbar varsling/alarm ved feil på anlegg - Bed-
re innemiljø på grunn av mindre driftsforstyrrelser - Redusert kapitalkostnader fordi levetiden på 
tekniske anlegg forlenges  
 
Stasjonært forbruk og utslipp Forbruk i bygninger og produksjonsprosesser. Eksempelvis 
olje- og gassfyrkjeler, i større bygninger, i villaer, i industriprosesser eller parafinovner til oppvar-
ming av bolig.  
 
SFT Statens forurensningstilsyn  
 
SSB Statistisk Sentralbyrå  
 
Tariff Tariff er det samme som pris. Tariffen for elektrisk strøm består av tre ledd: nettleie 
(overføring), kraftpris (energi) og offentlige avgifter.  
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Side 52 

Vannbåren varmeanlegg Et varmeanlegg hvor vann er energibærer.  
 
Virkningsgrad Forholdet mellom utnyttet energi og tilført energi.  
 
 
 

Referanser og kilder  
 

Prosjektgruppa  

Referansegruppa 
 

Troms kraft  

Alta Krafltag 

Nord-Troms Kraftlag 

Avfallsservice AS 

Teknisk avdeling i kommunene 

ENOVA  

Halti Næringshage AS som har stått for prosjektledelsen. 

Lokale energiutredninger for alle 6 kommuner. 

Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen 

Strategisk næringsplan for Nord-Troms 

NIBR Notat 2008:109 "Befolkningsutsikter og flytting i Nord-Troms"  

Statskraft  

NVE  

Forskrift om lokal luftkvalitet. 2004 

”Klima i Norge. 2100 – Hva skjer?” NOU Klimatilpassing, 2009. 

Stortingsmelding 34, 2006-2007  

Stortingsmelding 39, 2008-2009 

www.ssb.no  - Energiforbruk i kommunen  

www.sft.no  - ”Reduksjon av klimagassutslipp i Norge, En tiltaksanalyse for 2010 og 2020”.  

Avfallsservice AS, ”Søknad om dispansasjon fra forbud om deponering” 2008. 

BWG homes 

www.statenskartverk.no 

www.miljostatus.no   

www.lundogco.no/lvk 

www.ebl.no  

www.tromsfylke.no   

www.swebio.se  

Food an agriculture organization of the united nations, Review of evidence on drylands pastoral systems and cli-
mate change,  Berit Swensen, bladet Økologisk Landbruk nr 4 desember 2009 (s. 42-43). 

Økologisk landsforening, www.okologi.dk/klima  
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/533 -2 

Arkiv: 611 

Saksbehandler:  Hege Anita Sørensen 

 Dato:                 08.09.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
71/20 Lyngen formannskap 17.09.2020 
 Lyngen levekårsutvalg  
 Lyngen kommunestyre  

 

Overtagelse av naustet og åttringen på Nordnes 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Fullmakt Isaksen 
2 Avtaler Nordnes 
3 ForespørselSOL 

 

 

 

Rådmannens innstilling 
Lyngen kommune igangsetter en eventuell overføring av åttring, naust og tomteareal til Kåfjord 
kommune. 
 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
 
På bakgrunn av en henvendelse fra daglig leder ved Davvi albmogiid guovddas/ Senter for 
nordlige folk, Svein Leiros har Kåfjord kommune henvendt seg til Lyngen kommune med 
forespørsel om avklaring og tilbakeføring av naust og åttring på eiendom gnr./bnr. 39/4 i 
Kåfjord kommune. 
 
Grunneierne har gitt sin fullmakt til Leiros til å forhandle frem avtaler og representere seg i 
saken om bevaring av naustet og åttringen på sin eiendom. Fullmakten er sendt Kåfjord 
kommune og er vedlagt saken. 
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Fordi Nordnes tidligere tilhørte Lyngen kommune er det behov for å avklare forhold rundt 
tidligere inngåtte kontrakter (se vedlagte kontrakter). I vedlagt kontrakt fra 1981 signert 
grunneiere, gis Lyngen kommune det gamle naustet, åttringen og tomtegrunn til dette.  
 
Det er av allmenn interesse at kulturminnene bevares og at det vil være naturlig at dette 
overføres Kåfjord kommune ettersom eiendommen nå ligger i kommunen. 
 
Grunneierne ønsker seg dokumentasjon på en eventuell overføring fra Lyngen kommune til 
Kåfjord kommune. 
 
Dersom dette er aktuelt for Lyngen kommune, vil Kåfjord kommune umiddelbart orientere 
Leiros for grunneierne og foreta videre dialog med Senter for nordlige folk om prosjekteierskap, 
drift og bevaring. 
 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
 
Miljøkonsekvenser 
 
Folkehelse/friluftsliv 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Det er ønskelig at det undersøkes og avklares hvorvidt avtalene som ble inngått er overtatt 
juridisk av Kåfjord kommune siden Nordnes var en del av Lyngen kommune da kontraktene ble 
fremforhandlet. 
 
Dersom det viser seg at Lyngen kommune står som eiere av åttring og naust vil en tilbakeføring 
gjøre det mulig for Senter for nordlige folk og Kåfjord kommune å restaurere og bevare åttring 
og naust for kommende generasjoner.  
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Fra: Svein Leiros (svein@nordligefolk.no)
Sendt: 12.06.2020 09.58.47
Til: Post Kafjord
Kopi: Bernt Lyngstad; Kjersti Hovland Rennestraum

Emne: Naustet og åttringen på Nordnes gnr 39 og bnr 4
Vedlegg: Avtaler Nordnes.pdf;Fullmakt Isaksen.pdf
Til Kåfjord Kommune
 
Jeg vil på vegne av grunneierne Carina Isaksen og Enok Isaksen på gnr 39 og bnr 4 på Nordnes be Kåfjord Kommune
om å se på avtalene/kontraktene som ble inngått med Lyngen Kommune i 1981 om Naustet og åttringen på
Nordnes. (se fullmakt)  
Det er viktig å få avklart om disse avtalene er overtatt juridisk av Kåfjord kommune siden Nordnes var en del av
Lyngen Kommune da disse kontraktene ble fremforhandlet.
Saken er av en slik betydning at dette haster det med, da naustet fra 1820‐30 tallet trenger en opprustning slik at
den ikke faller i sammen og åttringen blir skadet.
Både naustet og åttringen er en meget viktig kulturskatt og det eneste av slaget i hele vår region.  
 
Håper på en snarlig avklaring av disse forhold.
 
Dearvvuođaiguin/Med vennlig hilsen
 
Svein O. Leiros
Daglig leder/ Beaivválašjođiheaddji
Davvi álbmogiid guovddáš / Senter for nordlige folk
Tlf: +47 957 93 799
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