
 

Lyngen kommune 
 
 
 

Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Lyngen kommunestyre 
Møtested: Tindevangen, Svensby 
Dato: 30.09.2020 
Tidspunkt: 10:00 

 
 
 
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 23.09.20 

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

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

Kontrollutvalget (epost) 
Råd for folkehelse v/Hanne D Jacobsen 
Ungdomsrådet  

 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 90/20 Referatsaker   
RS 8/20 Særutskrift Økt låneopptak - startlån  2019/844 
RS 9/20 Særutskrift Områderegulering for Lyngseidet - 

2.gangs behandling 
 2016/447 

RS 10/20 Særutskrift Finansiering utvidelse av 
parkeringsplassen ved utfarten til Blåisvatnet 

 2015/1608 

RS 11/20 Protokoll fra møte i regionrådet 23.06.20  2016/54 
RS 12/20 Fwd: Årsregnskap 2019  2015/195 
PS 91/20 Lyngenløftet- mandat, roller og organisering  2019/160 
PS 92/20 Igangsetting av delprosjekt Lyngentrappa  2015/796 
PS 93/20 Igangsetting av forprosjekt Havnepromenaden  2015/796 
PS 94/20 Tilstandsrapport for grunnskolen i Lyngen- 

Skoleåret 2019-2020 
 2015/1766 

PS 95/20 Overtagelse av naustet og åttringen på Nordnes  2020/533 
PS 96/20 Vedtak om nordsamiske navn i Lyngen kommune  2016/1192 
PS 97/20 Årsmelding 2019 - Råd for folkehelse  2019/55 
PS 98/20 Medfinansieringssats vedrørende tiltaket "Varig 

tilrettelagt arbeid" i Skjermet virksomhet 
 2020/577 

PS 99/20 Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
- perioden 2020-2024 

 2020/362 

PS 100/20 Tilrettelegging for legekontor-ombygging av 
Lenangen omsorgssenter 

 2020/621 

PS 101/20 Lokalisering av helikopterlandingsplass på 
Lyngseidet og finansiering av tiltaket 

 2017/272 

PS 102/20 Søknad om tilleggsbevilgning til 
parkeringsprosjektet 

 2015/1608 

PS 103/20 Fremtidig organisering av havner i Lyngen  2016/1128 
PS 104/20 Retningslinjer for økonomisk støtte til 

geotekniske undersøkelser ved næringsetablering 
 2020/263 

PS 105/20 Ny samarbeidsavtale om drift og vedlikehold for 
Årøyholmen. 

 2015/183 

PS 106/20 Vurdering av pristilbud-Tomt på Tindevangen  2015/1678 
PS 107/20 Budsjettregulering startlån  2019/844 
PS 108/20 Bekreftelse på valg av kontrollutvalg  2019/400 
PS 109/20 Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - 

fastsetting av valgdag 
 2020/494 
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PS 110/20 Bruk av fjernmøter  2020/580 
PS 111/20 Salg av fibernett- justering av vedtak i KS sak 

30/20 
X 2020/233 

PS 112/20 Valg av meddommer til jordskifteretten X 2020/70 
 
 
Orienteringer: 
Kl 10:00: Frivilligsentralen (30 min) 
Kl 10:30: Lyngsalpan Vekst (30 min) 
Kl 11:00: Lyngen Servicesenter (30 min) 
Kl 11:30: Lyngenløftet (60 min) 
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PS 90/20 Referatsaker



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/844 -7 

Arkiv: 251 

Saksbehandler:  Hilde Grønaas 

 Dato:                 29.06.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
54/20 Lyngen formannskap 10.08.2020 
   

 

Økt låneopptak - startlån 

Henvisning til lovverk: 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 10.08.2020  

Behandling: 
Formannskapet benytter kommunelovens §11.8. – Hastesaker – og konstituerer seg til 
Kommunestyre for å behandle denne saken.  

 
VEDTAK: 
Lyngen Formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 
Lyngen kommune søker Husbanken om ytterligere kr 10 000 000 til videreformidling av startlån 
for 2020. 
 
Lyngen Formannskap benyttet seg av kommunelovens §11.8. – Hastesaker – og konstituerte seg til 
Kommunestyre for å behandle denne saken. 

Rådmannens innstilling 
Lyngen kommune søker Husbanken om ytterligere kr 10 000 000 til videreformidling av startlån 
for 2020. 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Lyngen kommunestyre vedtok i årsbudsjett 2020 låneopptak på kr 10 000 000 til 
videreformidling av startlån. 
 
Ved utgangen av juni er 9,42 mill. av lånerammen brukt, og det ligger inne søknader på 
ytterligere 5,9 mill. kroner.  
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
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K-sak 87/19 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Rådmannen tilråder økning.
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/447 -92 

Arkiv: L12 

Saksbehandler:  Daniel Høgtun 

 Dato:                 15.06.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
87/20 Lyngen kommunestyre 17.06.2020 
55/20 Lyngen formannskap 10.08.2020 

 

Områderegulering for Lyngseidet - 2.gangs behandling 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningslovene §12-12 
 
 
Vedlegg 

- se egen fil 
- 1 Områdeplan LYNG110620 

2 Reguleringsbestemmelser 190606 
3 Merknadsbehandling reguleringsplan Lyngseidet Default 
4 Formingsveileder Lyngseidet områdeplan 190606 
5 190604 Planbeskrivelse Lyngseidet 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 10.08.2020  

Behandling: 
Formannskapet benytter kommunelovens §11.8. – Hastesaker – og konstituerer seg til 
Kommunestyre for å behandle denne saken. 
 
VEDTAK: 
Lyngen Formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 
Kommunestyret vedtar Områdeplan for Lyngseidet etter §12-12 i plan- og bygningsloven. 
 
Lyngen Formannskap benyttet seg av kommunelovens §11.8. – Hastesaker – og konstituerte seg til 
Kommunestyre for å behandle denne saken. 
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Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 17.06.2020  

Behandling: 
Rådmannen v/planlegger Daniel Høgtun bad kommunestyre vurdere hans habilitet, jfr sak 
79/20. 
 
VEDTAK:  
Saken utsettes, da kommunestyre vurderer saksbehandler som inhabil. Enst 

Vedtak: 
Saken utsettes, da kommunestyre vurderer saksbehandler som inhabil. 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret vedtar Områdeplan for Lyngseidet etter §12-12 i plan- og bygningsloven. 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Oppstart på områderegulering var så langt tilbake som 2014, og er nå klar for politisk 
behandling. Planen har som utgangspunkt å utvikle Sentrumsområdet til sitt fulle potensiale, og 
har vektlagt fremkommelighet uten bil, estetikk og nærhet til sjø og fjell i stor grad. 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Områderegulering for Lyngseidet ligger innenfor sentrumsformål i kommuneplanens arealdel, 
og erstatter delvis reguleringsplan for Lyngseidet, som fortsatt er gjeldende i vestlig retning mot 
Eidebakken. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Områdeplanen gir langsiktig og fleksibel bruk av næringsarealer, og legger opp til et betydelig 
antall boliger. Sentrumsområdet er i mye grad tilpasset dagens situasjon, og fremtidens behov. 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Trafikksikkerheten blir betraktelig forbedret, med fortau og 30-sone langs parkveien. 
Realisering av promenaden vil også gjøre at folk ferdes mindre langs veien. 
 
Miljøkonsekvenser 
Planforslaget vil ha positive innvirkninger på klima og miljø, da man i stor grad legger til rette 
for ikke-motorisert ferdsel i sentrumsområdet. Man må dog veie det opp mot miljøskadene ved å 
bygge ut flere områder, da utbygging som hovedregel er miljøskadelig. 
 
Folkehelse/friluftsliv 
I tillegg til at det skal bli lettere å komme seg fram i sentrum til beins, spark eller sykkel, så har 
planen lagt til rette for grønne traséer på begge sider av parken, hvor man kan ferdes opp til 
fjells fra sentrumsområde, på ski eller til fots. Man vil også knytte sammen gangfelt sørover mot 
Jensvoll. 
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Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Planen gir et godt utgangspunkt for samfunnsutvikling, men tiltak, bygg og anlegg må fortsatt 
realiseres. Den største faren ligger i at vi selv huller ut planen med dispensasjoner. 
Kommunen har fortsatt mulighet å detaljregulere deler av plan, eller kreve at utbygger gjør det, 
dersom man ikke vil bygge etter formingsveilederen. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1608 -35 

Arkiv: U64 

Saksbehandler:  Terje Størseth 

 Dato:                 06.08.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
56/20 Lyngen formannskap 10.08.2020 

 

Finansiering utvidelse av parkeringsplassen ved utfarten til Blåisvatnet 

Vedlegg 
1 Kopi epost etter formannskap 29.06.20 
2 Svar - epost etter formannskapsmøte 29.06.20 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 10.08.2020  

Behandling: 
Formannskapet benytter kommunelovens §11.8. – Hastesaker – og konstituerer seg til 
Kommunestyre for å behandle denne saken. 
 
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. 
 
Lyngen Formannskap benyttet seg av kommunelovens §11.8. – Hastesaker – og konstituerte seg til 
Kommunestyre for å behandle denne saken. 

Rådmannens innstilling 
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. 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
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I formannskapsmøte 29 juni drøftet formannskapet ytterligere utvidelse av parkeringsplassen 
ved utfarten opp mot Blåisvatnet. Opprinnelig skulle Lyngsalpene landskapsvernområde sørge 
for tilstrekkelig utvidelse, men deres midler strekker ikke til for det nivå som utfarten har vært 
på i sommer. Parkeringsprosjektet i kommunal regi hadde prosjektert med oppsett av 
avfallshandtering på denne plassen. 
 
Da parkeringsprosjektet i kommunal regi lå ute på anbud ble formannskapet i epost fra 03.06.20 
gjort oppmerksom på at midlene i prosjektet var bundet opp i dette. 
 
Etter anbudsåpning 06.07.20 viser det seg at ingen entreprenører har vist interesse for 
delkontraktene angående etablering av parkeringsplasser og heller ikke i forhold til leveranse av 
kontainerløsning.  
 
Etter en mislykket tilbudskonferanse kan en oppdragsgiver gå inn å innhente tilbud direkte. Ut 
fra et slikt tilbud kan derfor likevel parkeringsprosjektet være med på å utvide parkeringsplassen 
ved utfarten til Blåisvatnet. 
 
 
Økonomiske konsekvenser 
I tilbudskonferansen som lå ute var det 6 lokaliteter som det skulle gjøres noe med, samt 2 
opsjoner om midlene skulle strekke til. 
 

- Russelv – avfallshandtering. 
- Sandneset – avfallshandtering. 
- Sørlenangsbotn – avfallshandtering. 
- Sommarseth – utvidelse parkeringsplass og avfallshandtering. 
- Furuflaten idrettsanlegg – etablering parkeringsplass, avfallshandtering og bom. 
- Koppangen – etablering av parkeringsplass, avfallshandtering og toalettløsning. 

 
Opsjonene var utvidelse av parkeringsplasser, avfallshandtering og toalettløsning i Fastdalen og 
på Varto. 
 
Kostnadene med ytterligere utvidelse av parkeringsplassen i Sørlenangsbotn vil utgjøre rundt 
200.000 kroner. 
 
Ut fra parkeringsprosjektets beregnede kalkyle vil det med denne tilleggskostnaden mest 
sannsynlig ikke være nok midler i prosjektet til de 6 opprinnelige planlagte lokalitetene. 
Avfallshandtering på etablerte plasser må prioriteres jmfr. forutsetninger om tilskudd fra 
fylkeskommunen. 
 
Det betyr at en av løsningene for Sommarseth, Furuflaten idrettsanlegg eller Koppangen må 
utgå eller begrenses i forhold til planlagt løsning. 
 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Da tilbudskonkurransen ble mislykket har vi gått i gang med direkte forhandlinger mot 
entreprenører og forhandlere. 
 
Inntil disse er sluttført og vi har oversikt over det totale kostnadsbildet, kan utvidelse av 
parkeringa ved utfarten til Blåisvatnet finansieres via parkeringsprosjektet. 
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Formannskapet må ta stilling til om en av lokalitetene Sommarseth, Furuflaten idrettsanlegg 
eller Koppangen allerede nå skal utgå eller reduseres, eller om parkeringsprosjektet ved en 
senere anledning (når en har oversikt over totalkostnaden) skal kunne søke tilleggsbevilgning 
slik at en får anlagt parkeringsplassene som planlagt. 
 
I forhold til å ta ut, eller gjøre reduksjon på en av lokalitetene, må en ta forbehold om at man får 
godkjenning for en slik forandring når en skal anmode om utbetaling av innvilget tilskudd fra 
fylkeskommunen.
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 23.06.2020 14:46:03
Til: Bernt Lyngstad; Dan Håvard Johnsen; Eirik Losnegaard Mevik; Geir J Varvik; Hilde Anita Nyvoll; Ørjan
Albrigtsen; Geir J Varvik; Jan Rydningen
Kopi: Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); Kristin Vatnelid Johansen; Daniel Vollstad Johnsen; Lise Jakobsen;
Gunbjørg Melkiorsen; Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtroms.net); nyhet@framtidinord.no; Kjetil Nielsen Skog
(kjetil.nielsen.skog@finord.no); Jan Hugo Sørensen; Bjørn Ellefsæter; Cissel O Samuelsen; Einar Pedersen; Stig
Aspås Kjærvik; Willy Arne Ørnebakk; Britt Pedersen; jarydningen; karl-gunnar@nonamesport.com;
kumichal@online.no; Anne Berit Bæhr; Jan Frode Fjære; Jens Kristian Nilsen; Odd Geir Fagerli; Silja Karlsen;
Sentralbord Kvænangen kommune; Post Kafjord; Post Lyngen; Hanne Wiesener; Nordreisa kommune; Post
Skjervoy; Post Storfjord

Emne: Protokoll fra møte i regionrådet 23.06.20
Vedlegg: image001.gif;Protokoll RR 23.06.20.docx;Midtveisrapport 2020 - Drivkraft Nord-Troms rev 1.pdf
Hei!
Det vises til vedlagte protokoll fra dagens møte. I tillegg legger vi ved midtveisrapport fra prosjekt Drivkraft Nord‐
Troms.
 
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no  
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

PROTOKOLL FRA MØTE I 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 6-2020 
STED: Teams 
TIDSPUNKT: 23. juni 2020 kl 0900 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Jan Rydningen for Dan Håvard Johnsen, Lyngen 
Hilde Nyvoll, Nordreisa 
Geir Varvik, Storfjord 
Bernt Lyngstad, Kåfjord 
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Sekretariat/adm: Berit Fjellberg, daglig leder  
 
Merknad til innkalling: ingen 
Merknad til saksliste:  
Det var enighet om å ta opp følgende sak i tillegg til utsendte saksliste: 

 Sak 28/20 Jakt- og fiskerettigheter i nyfylket Troms og Finnmark 
 Orienteringssaker: 

o Oppdatering av kunnskapsgrunnlaget transportinfrastruktur - tilbud 
o Oppstartsmøte regional strategisk næringsplan 
o Status for arbeid med anbudsprosess regionale flyruter (FOT) 

 
 
VEDTAKSSAKER: 
Sak 23/20  Godkjenning av protokoll fra møte 26.05.20 
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte i regionrådet 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 26. mai 2020. 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
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Sak 24/20  Prosjekt Drivkraft Nord-Troms - midtveisrapportering 
Saksdokumenter:  

 Midtveisrapport Drivkraft Nord-Troms pr juni 2020 (presenteres i møte av 
prosjektleder) 

 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd tar midtveisrapporten fra Drivkraft Nord-Troms til 
orientering. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
Prosjektleder Gunbjørg Melkiorsen presenterer midtveisrapporten i regionrådsmøte 
(sendes ut sammen med protokoll). 
 
Saksopplysninger: 
Drivkraft Nord-Troms er et prosjekt i regi av Nord-Troms Regionråd med støtte fra 
Troms Fylkeskommune. Prosjektet har fire fokusområder som er:  

 Drivkraft Campus Nord-Troms 
 Drivkraft Ungdom 
 Drivkraft Kvenkultur 
 Drivkraft Grensesamarbeid 

 
Hovedmålet med Drivkraft Nord-Troms er å utvikle samarbeidsmodeller mellom 
kompetanse- og utviklingsmiljø i regionen for å øke sysselsettingen og skape en 
regional vekst. Samskaping for vekst med fokus på å forsterke å bygge opp allerede 
eksisterende kompetanse i regionen. 
 
Prosjektets varighet er 2 år. Prosjektleder ble engasjert i full stilling fra 1. juni 2019. 
Prosjektet har egen styringsgruppe oppnevnt av regionrådet. 
 
Drivkraft Campus Nord-Troms 
Overordnet mål for Campus Nord-Troms er å etablere en pilotmodell for forskning, 
utdanning og læring i distrikts Norge, med overføringsverdi til andre regioner. Ved 
det forventes det et effektmål i form at økt kompetansenivå og konkurranseevne i 
regionen. Med dette er det ønskelig å gjøre Nord-Troms mer attraktiv for 
befolkningen, tilflyttere (økt rekruttering), bedrifter, kompetanseinstitusjoner, og 
økt tiltrekningskraft for lokalisering av nye oppgaver.  
 
Drivkraft ungdom 
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RUST – Regional Ungdomssatsing har fokus på å gjøre ungdom kjent med 
demokratiske prosesser, bygge ned barrierer mellom ungdomsråd og voksne 
politikere, og involvere ungdommen der beslutninger tas. Med den nye 
kommuneloven som ble effektivisert ved konstitueringen av de nye 
kommunestyrene høsten 2019, ble det et krav om etablering av ungdomsråd i alle 
kommuner. Nord-Troms ønsker å spred den gode erfaringen med ungdomsråd og 
samarbeide med KS for å etablere en modell for ungdomsråd og opplæring av 
ungdomsråd.  
 
Drivkraft kvenkultur 
Overordnet mål for Drivkraft Kvenkultur er revitalisering av kvensk språk og kultur, 
gjennom overføring og/eller etablering av kompetansestillinger innen kvenkultur, 
minioritetskultur og kvenske musikerstillinger, og gjennom samarbeid med andre 
satsinger som etablering av et nasjonalt kventeater,  
 
Drivkraft grensesamarbeid 
Hovedmålet med drivkraft grensesamarbeid er å se på en mulig videreutvikling av 
Nordkalottens grensetjeneste og jobbe mot en forutsigbar finansiering av 
grensetjenesten. 
 
Status: 
Drivkraft Nord-Troms skal utvikle varige samarbeidsmodeller mellom kompetanse- 
og utviklingsmiljø i regionen.  Resultatet skal måles i antall inngåtte 
samarbeidsavtaler mellom de ulike aktørene i prosjekt perioden. Fra juni 2019 til 
slutten av desember 2019 er det ikke inngått noen samarbeidsavtaler, men flere 
møter i regionen har gitt gode indikasjoner på at flere ønsker å bidra til spesielt 
Campus Nord-Troms i form av samarbeid. 
 
Videre så skal Drivkraft Nord-Troms bidra til økt sysselsetting med en 
gjennomsnittlig årlig vekst på 50 sysselsatte i perioden 1.1.2015 til 1.1.2020. Fra 
2015 til 2018 er det en total vekst i antall sysselsatte i regionen på 284 personer. 
Sysselsettingen i regionen har således en gjennomsnittlig vekst på 94,6 personer 
per år, noe som er over prosjektmål. 
 
 
 
Sak 25/20  Medlemskap Trainee Nord-Troms 
Saksdokumenter:  

 Nord-Troms Strategier 2020-2023 (tiltak kompetanse) 
 Protokoll fra møte i regionrådet 26.05.20 
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Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd er positive til medlemskap i trainee-ordningen til Arena 
Nord-Troms. Kostnader vedrørende medlemskap tas inn regionrådets budsjett for 
2021. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
Saksopplysninger: 
Klipt fra web: 
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Utfyllende informasjon vil bli gitt i regionrådsmøte av daglig leder, som har avtalt 
møte med sekretær for trainee-ordningen 19. juni. 
 
Orientering i møte: 

 Trainee Nord-Troms er et 2-årig pilotprosjekt 
 Har ansatt 3 traineer som starter i september (for ett år) – 46 søknader fra 33 

søkere 
 Pris for medlemskap 2020/2021 kr 5.000 eks mva 
 Medlemskap gir synlighet på nettsiden med logo og mulighet for link til 

nordtromsportalen om ønskelig. Oppdatering av traineeprogrammet  
 
 
Sak 26/20  Uttalelse ny struktur politidistrikt 
Saken utsettes. Saken kommer til høring til høsten. 
 
 
Sak 27/20  Regional planstrategi Troms og Finnmark fylkeskommune – 
   innspill til kunnskapsgrunnlag  
Saksdokumenter:  

 Brev fra Troms og Finnmark fylkeskommune – ønske om innspill til 
kunnskapsgrunnlag 

 
Forslag til vedtak: 
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Nord-Troms Regionråd sender innspill innen 1.8.20 til regional planstrategi for 
Troms og Finnmark fylkeskommune basert på utfordringer og utviklingsmuligheter 
som er beskrevet i regionrådets: 

 Nord-Troms Strategier 2020-2023 
 Notat til Nordområdemeldingen (juni 2020) 
 Kunnskapsgrunnlag og status og strategier – Transportinfrastruktur i Nord-

Troms (2018-2019) 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
Saksopplysninger: 
Troms og Finnmark fylkeskommune informerer i brev om oppstart av arbeidet med 
Regional planstrategi 2020-2023, med henvisning til vedtak i fylkestinget i mars i 
år. Regional planstrategi skal gi politisk prioritering av planinnsatsen i Troms og 
Finnmark og bidra til å styrke fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle. 
 
Forventningene for perioden 2019-2023 innebærer at FN’s bærekraftmål skal være 
det politiske hovedsporet å løse vår tids viktigste utfordringer og skal legges til 
grunn for samfunns- og arealplanleggingen. Regional planstrategi vil være et 
velegnet utgangspunkt for å fremme sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft i 
regionen. 
 
Regional planstrategi vil bli sendt på høring i løpet av høsten 2020, og bli behandlet 
i fylkestinget i mars 2021. 
 
Fylkeskommunen har planlagt 4 samlinger på ulike steder i prosessen, men grunnet 
corona-situasjonen er det uvisst om og når dette kan gjennomføres. 
Fylkeskommunen ber derfor i første omgang om skriftlige tilbakemeldinger og 
innspill på følgende forhold knyttet til Troms og Finnmark: 

 De største utfordringene 
 Langsiktige utviklingsmuligheter 

 
Fylkeskommunen setter pris på alle innspill som i størst mulig grad ivaretar 
intensjonene om å nå FN’s bærekraftmål. 
 
Innspillfrist: 1. august 2020. 
 
Vurderinger: 
Nord-Troms Regionråd har nylig vedtatt strategisk plan for inneværende 
valgperiode som peker på utfordringer for regionen, og hvilke grep vi kan gjøre 
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sammen for å utvikle Nord-Troms til en bærekraftig region med positiv 
befolkningsutvikling og vekst i arbeidslivet.  
 
Regionrådet har lagt FN’s bærekraftmål til grunn for hvordan vi skal jobbe fremover 
i regionen. Vi skal bruke de bærekraftmålene som er tilpasset vår region som 
utgangspunkt for satsingsområdene. Utdanning, næringsutvikling og infrastruktur 
er sentrale tema for regional utvikling i nord, som er viktige for både regionrådet og 
fylkeskommunens satsinger.  
 
Nord-Troms Regionråd har utarbeidet et notat som innspill til 
Nordområdemeldingen som er varslet i høst. Hovedvekten i meldingen vil være på 
samfunnsutviklingen i nord, næringsliv og kompetanse, infrastruktur, klima og 
miljø, samt sikkerhet og beredskap. Urfolk og samiske spørsmål har en selvfølgelig 
plass i meldingen. Regionrådet har i sitt arbeid fokusert på Nord-Troms – «den 
grønne regionen i nordområdene». Innspillnotatet prioriterer tiltak i nordområdene 
og Nord-Troms basert på tallmateriale og suksesshistorier fra regionen. Her er også 
sammenfall mellom fylkeskommunen og regionrådets satsingsområder. 
 
Regionrådet sitter også på et omfattende kunnskapsgrunnlag i forbindelse med 
infrastrukturrapporten som ble utarbeidet med utgangspunkt i tall fra 2018. Dette 
kan også spilles inn til fylkeskommunens arbeid med kunnskapsgrunnlaget, selv om 
tallene er 2 år gamle. 
 
Disse tre dokumentene vil gi et godt grunnlag for et felles innspill fra Nord-Troms 
til fylkeskommunens kunnskapsgrunnlag. Det er viktig å bidra til 
kunnskapsgrunnlaget i den nye storregionen, slik at Nord-Troms bli synlig og kan 
fremme prioriteringer og tiltak med forankring i planverk og dokumentasjon. 
 
 
 
Sak 28/20 Jakt- og fiskerettigheter i nyfylket Troms og Finnmark 
 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 
Nord-Troms Regionråd er positive til å jobbe videre med denne saken. Regionrådet 
ber sine representanter (ordfører i Kåfjord og ordfører i Kvænangen) i regionutvalget 
i Statskog ta opp problemstillingen i neste møte i regionutvalget. Regionrådet ber 
også de samme ordførerne ta kontakt med Fefo om saken. Saken følges opp på 
møte i regionrådet i september. 
 
Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enst vedtatt. 
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Orientering om saken ved Hilde Nyvoll: 
Troms og Finnmark er blitt ett fylke der innbyggerne har ulike rettigheter. Finnmark 
har to sett med rettigheter; en finnmarkslov for kommunene i «gamle» Finnmark, og 
en annen lov for de andre kommunene i regionen. Rettighetsspørsmålet til 
Finnmarkseiendommen (Fefo) burde vært en del av forhandlingsgrunnlaget for 
sammenslåingsprosessen av fylkene.  
 
I dag er Fefo grunneier av 95% av tidligere Finnmark fylke. Det er derfor Fefo som 
styrer over rettighetene til jakt og fiske i området. I store deler av fylket kan 
finnmarkingene fiske gratis, mens tilreisende må betale for fiskekort. 
FeFo's eiendom reserveres for finnmarkinger, mens fjell- og utmarksstrekninger i 
Troms forvaltes til fordel for innbyggerne i begge fylkene. Det betyr av Finnmarks 
innbyggere blir likestilt med innbyggerne i Troms når Statskog forvalter sine 
ressurser i Troms, mens rundt 95% av Finnmark reserveres innbyggerne i 
tidligere Finnmark fylke. Innbyggerne i tidligere Troms er nå likestilt med sine 
medborgere i resten av landet innenfor Fefo.  
 
Spørsmålet om bruksrett i regionen lengst nord må avklares slik at alle innbyggerne 
i nyfylket Troms og Finnmark blir likebehandlet når det gjelder tilgang til 
innlandsfiske, laksefiske, småviltjakt og storviltjakt. Det er også naturlig å bli 
likestilt når det gjelder avgiftsnivå på tilgangen til disse ressursene. 
 
 
OPPFØLGINGS- OG ORIENTERINGSSAKER: 
 
Arbeid med notat – Nordområdemeldingen 
Oppfølging: 

 Notat er ferdigstilt fra administrasjonen med tallmateriale fra 
fylkeskommunen.  

 Notatet sendes til ordførerne med frist torsdag 25. juni for tilbakemelding. 
 Notatet skal sendes fredag 26.06. til: 

o Troms og Finnmark fylkeskommune ved administrasjonen 
o Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved administrasjonen 

(har samordningsansvar for meldinga) 
 Følgebrev, prioritering av tiltak samt PP-presentasjon ferdigstilles etter 

ferien. 
 
 
Pilotprosjekt fra arbeidskraftreserve til verdifull ressurs 
Orientering i møte ved daglig leder: 
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De to politiske samarbeidsorganene Vest-Finnmark Rådet og Nord-Troms Regionråd 
har sendt et innspillnotat til Troms og Finnmark fylkeskommune for å utløse de 
allerede bosatte arbeidskraftreservene i vår region. Mål; 

 å aktivere den arbeidskraftreserven som befinner seg på jente- og 
gutterommene som følge av «drop-out» av det ordinære og rettighetsbaserte 
skoleløpet. Det vil si unge voksne mellom 19-35 år som verken er i jobb eller 
utdanning. 

 å forebygge flere «drop-in» på ungdomsrommet som følge av at de 
tradisjonelle skoleløpene ikke passer for dem, og at arbeidslivet ikke er et 
alternativ som følge av dagens ordninger som vanskeliggjør kombinasjonen 
skole og arbeidsliv. 

 at vi gjennom et slikt pilotprosjekt kunne øke arbeidskraftressursen i vår 
region, som er en stor mangelvare allerede. Prosjektet kan bidra til å møte 
samfunnets behov for kompetente arbeidstakere. 

 å bidra til styrke egenverdien og selvbildet til våre ungdommer og unge 
voksne, og gjennom dette bidra til bedre folkehelse og økt livskvalitet for 
denne målgruppen. For at vi skal lykkes med dette må vi se «hele mennesket». 
Modellen må også se på boforhold, helsesituasjon, fritid og venner mm for de 
ungdom/unge voksne i målgruppa.   

 at suksessen måles i antall personer som aktiverer sin arbeidskraftreserve, og 
ikke i hvorvidt de avlegger eksamener eller fullfører skoleløp. 

Avdeling for Voksenopplæring, karriere og integrering i fylkeskommunen er 
interessert i prosjektet, men har gitt signal om at de ikke kommer ikke til å klare å 
lande noe før sommeren. Det legges opp til et oppfølgingsmøte med avdelingsleder 
Susanne Lupton, TFFK, og administrativ leder i Vest-Finnmark rådet. 
 
 
Covid-19 situasjonen i den enkelt kommune (utsatt sak fra tidligere møte) 
Orienteringsrunde i møte ved ordførere: 

 Storfjord: utfordringer med svenske samer som kommer over grensen (ingen 
kontroll). Samme problemstilling for Målselv og Bardu. Har forsøkt å ta opp 
saken på flere hold, men uten å komme noen vei. Økonomiske ordninger: Har 
opprettet ordninger for lag og foreninger, og for reiselivsbedrifter 

 Nordreisa: avholdt flere arbeidsmøter i formannskapet + inviterte deltakere. 
Antall permitterte er gått veldig ned, ingen konkurser så langt. Det går rette 
veien 

 Kvænangen: observerer flere utenlandske biler. Tror vi må være forberedt på 
at det kan komme en ny bølge. Tror det er viktig med god beredskap 
framover. Har satt av en pott med midler til lag og foreninger, særlig rettet 
mot de minste. Også tiltak mot de nyetablerte bedriftene 
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 Skjervøy: reiselivsbedriftene er hardt rammet, mens sjømatbedriftene ikke 
har vært så hardt rammet. Burde vi sett på noen felles informasjon i 
regionen? Gjøre boende og besøkende oppmerksom på situasjonen? 

 Kåfjord: har laget søkbare ordninger for næringslivet (dekning av kostnader 
og endringer i bedriftene for å møte utfordringer). Også ordninger for lag og 
foreninger 

 
 
Møte med fylkesråd for næring – tidspunkt og program 
Avtalt møte i Nordreisa 13. mai ble utsatt grunnet Covid19. 
Opprinnelig program: fra kl 0900-1400 

 Velkommen – presentasjon/innledning ved rådsordfører 
 Hva skjer i kommunene i Nord-Troms? (ved ordfører og næringskonsulent) 
 Omvisning på Halti 
 Presentasjon av resultater og pågående satsinger – Halti 
 (Arena Nord-Troms og Visit Lyngensfjord – vurdere ift tidsskjema) 
 Drøfting: hvordan kan vi samhandle for vekst og utvikling i regionen? 

Oppfølging: daglig leder sender en henvendelse og ber om å få fysisk møte etter 
ferien. 
 
 
Tilbud fra Transportutvikling – oppdatering av kunnskapsgrunnlag 
infrastrukturrapport Nord-Troms 
Orientering i møte ved rådsordfører: 

 Innhentet pristilbud fra Transportutvikling 
 Regionrådet har ikke kostnadsdekning på årets budsjett. Det er ikke aktuelt å 

organisere dette som et prosjekt/spleiselag som sist  
 Regionrådet ønsker å avvente for å se om vi kan benytte de oppdaterte 

tallene fylkeskommunen har bestilt levering på i høst 
 
 
Orientering fra oppstartsmøte – regional strategisk næringsplan 
Orientering i møte ved daglig leder: 

 Prosessamling 16. juni med næringskonsulenter, Arena Nord-Troms, ansatte 
i regionrådet (Visit Lyngenfjord var også invitert, men måtte melde avbud - 
ønsker å være med i videre prosess). 

 Pekt ut forslag til satsingsområder 
 Forslag om å samkjøre prosesser regionalt og kommunalt – 

næringsplaner/samfunnsplaner 
 Notat fra oppstartsmøte blir utarbeidet (juni/juli). Dette kan danne grunnlag 

for videre arbeid 
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Oppfølging: daglig leder sjekker status i arbeidet med kommunale planstrategier, 
og om utarbeidelse av strategisk næringsplan inngår i planstrategien. Saken følges 
opp i neste regionrådsmøte. 
 
 
Orientering om status for arbeid med anbudsprosess regionale flyruter ved Hilde 
Nyvoll: 

 Flyplassutvalget har bedt om møte med fylkeskommunen siden før jul. Har 
fått svar fra fylkesråden (se under).  

 Nytt møte i flyplassutvalget etter ferien. 
 Ta med forslaget til tiltak 

 
Fra fylkesråden for samferdsel i Troms og Finnmark: 
«I områder hvor markedet alene ikke gir et tilfredsstillende flyrutetilbud, kan Staten pålegge såkalte 
forpliktelser til offentlig tjenesteytelse (FOT) på flyrute. Dette gjelder krav til kapasitet, frekvens, 
ruteføring mv. Dersom ingen flyselskaper vil fly i samsvar med de publiserte forpliktelser uten 
tilskudd, kan staten kjøpe slike flyrutetjenester etter gjennomført konkurranse. Adgangen til ruten 
kan begrenses til ett luftfartsselskap for et tidsrom på inntil fem år i Troms og Finnmark, Nordland og 
i det nordlige Trøndelag og inntil fire år i resten av landet. Alle godkjente flyselskap i EØS-området 
kan legge inn tilbud på de ulike ruteområdene.  
 
Troms og Finnmark fylkeskommune har nå satt i gang arbeidet med å ta over ansvaret for de 
subsidierte FOT-rutene fra Staten.  
 
Dette en svært viktig ansvarsoppgave for fylkeskommunen. Anbudsrutene utgjør den funksjonelle 
kollektivreisen for mange av de lengste transportene og en avgjørende viktig offentlig tjeneste for 
befolkning og næringsliv i Troms og Finnmark. Flyrutene binder vår enorme region sammen og er 
sentral for postgang, pasientreiser og for beredskap ved stengte veger. Rutene er også viktig for 
Forsvarets aktivitet.  
 
Status  
Fylkeskommunen har gått i gang med en prosjektbestilling for arbeidet fram til ny kontrakt kommer i 
drift fra 1. april 2022.  
 
Vi har en løpende dialog med Samferdselsdepartementet, Trøndelag fylkeskommune og Nordland 
fylkeskommune. Dette er en ny oppgave og læringskurven er stigende. Vi er fortsatt i en 
sonderingsfase i forhold til hvilket utrednings-/anbudsarbeid som vil være hensiktsmessig for å skape 
et best mulig beslutningsgrunnlag til politisk behandling og et tidfestet opplegg for dette.  
Hovedfokus framover er å utarbeide prosjektbestilling og et godt forankret mandat tilknyttet med de 
nødvendige ressurser for å løse bestillingen.  
 
Fylkeskommunen er i prosess med å rekruttere medarbeidere for å sette sammen et best mulig 
fagteam. Når nødvendig personell er på plass vil arbeidet bli intensivert. 
 
Vurdering av videre behandling  
Fylkesrådet vil legge fram en prosjektramme for fylkestingets samling i oktober 2020.  
Prosjektrammen vil inneholde utredningsrapportenes dokumentasjon med vurderinger, en skisse 
til tidslinje/fremdriftsplan, prosjektorganisering, samarbeid med andre regioner, dialog med 
markedet (herunder høringsprosess) og prinsipper for gjennomføring av konkurransen.» 
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DRØFTING: 
Regionrådsmøter i september (sjømatkonferanse, fellesmøte RU mm) 

 Tirsdag 8. september – Sjømatkonferansen på Skjervøy, i et mindre format 
enn tidligere. Fokus på samferdsel og leverandørutvikling.  

 Tirsdag 29. september – i møteplan skype-møte. Forslag om å fremskyve 
fellesmøte med rådmannsutvalget som er satt på møteplan i oktober til 
septembermøte for å behandle handlingsplan for regionrådet 2020-2021 
med budsjett. I tillegg må ny samarbeidsavtale for «Nord-Troms rådet» 
behandlet i regionrådet før den sendes til behandling i eierkommunene. 
Regionrådet gjør følgende endringer i møteplan: fellesmøte med 
rådmannsutvalget og møte i regionrådet avholdes som lunsj-lunsjmøte 28.-
29. september i Nordreisa. 

 
Åpen post 

 Kystsoneplan – rullering. Behov for rullering av planen i de fleste kommuner. 
Er det mulig å kjøre felles prosess?  

o Oppfølging: Ordfører i Kvænangen følger opp saken og sender epost 
til de andre kommunene i Nord-Troms (har kommunene prioritert 
kystsoneplan i planstrategi? Mulig oppstart i 2021? mm) 

 
 
REFERATSAKER: 
Nord-Troms Regionråd: pressemelding «Fylkesrådet må prioritere 
rassikringsprosjekt i Nord-Troms nå! 
Storfjord kommune: «Støtteerklæring til Lyngen kommune – Pollfjellet 
Salten regionråd: «Uttalelse RNB: Skattlegging av havbruksvirksomhet og fremtidige 
inntekter til havbrukskommunene»  

 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd tar referatsakene til etterretning. 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
Møtet hevet kl 1120 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent 
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1. INNLEDNING 

 

Drivkraft Nord-Troms - et prosjekt initiert av tidligere Troms fylkeskommune, Nord-Troms 

Regionråd har prosjektledelse med prosjektleder engasjert i 100 % stilling i prosjektperioden 

på 2 år. Prosjektets hadde oppstart 1. juni 2019 og har fire satsingsområder som er  

 

 Drivkraft Campus Nord-Troms – 50% 

 Drivkraft Ungdom – 20 % 

 Drivkraft Kvenkultur -20% 

 Drivkraft Grensesamarbeid – 10% 

 

Hovedmålet med Drivkraft Nord-Troms er å utvikle samarbeidsmodeller mellom kompetanse- 

og utviklingsmiljø i regionen for å øke sysselsettingen og skape en regional vekst. 

Fokusområdene er valgt ut fra områder der Nord-Troms allerede besitter en kompetanse 

som kan bygges videre på. Største satsingsområdet i prosjektet er etablering av en campus-

modell for høyere utdanning og forskning som utgjør 50 % av prosjektet. De tre andre 

satsingsområdene har fordelt tidsbruk med henholdsvis 20, 20 og 10 %. 

 

Prosjektet har som effektmål å bidra til flere kompetansearbeidsplasser som gjør regionen 

mer attraktiv og skaper vekst. 

 

Prosjektet har hatt endringer i styringsgruppe etter første halvår og er nå sammensatt av: 

 

 

  Drivkraft Nord-Troms Styringsgruppe 

Ørjan Albrigtsen – Rådsordfører/Styringsgruppeleder (ny) 

Victoria F. Mathiassen – Styringsgruppemedlem/Representant Ungdom 

John Karlsen – Styringsgruppemedlem/Representant Troms Fylkeskommune 

Marit Hansen – Styringsgruppemedlem/Samfunnskontakt UiT (ny) 

Håvard Høgstad – Styringsgruppemedlem/rep. næring (ny) 
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2. MIDTVEISRAPPORT DRIVKRAFT NORD-TROMS 

2.1 Sammendrag 

 

Prosjektets overordnede mål er: 

 

➢ Å utvikle varige samarbeidsmodeller mellom kompetanse- og utviklingsmiljø i 

regionen 

➢ Bidra til økt sysselsetting 

 

Prosjektet har samfunns- og næringsutvikling som fokus gjennom alle satsingsområdene, og 

jobber aktivt med konkrete tiltak som skal bidra til en enda sterkere region og arbeide mot 

demografiens krefter.  

 

Nøkkelen til suksess finner man i samarbeid i regionen for å fremme samarbeid utover egen 

region, til fylke- og nasjonalt nivå, men også på tvers av landegrensene på Nordkalotten. 

 

Prosjektet har i løpet av siste år involvert og informert politisk og administrativt, på 

kommunalt og fylkesnivå, for å forankre ideene i prosjektet. Samtidig har man arbeidet med 

konkrete tiltak som produksjon av formidlingsmateriale, søknad om midler for finansiering 

og utvikling av Grensetjenesten i Skibotn, dialogseminar, strategimøter, innspillmøter, avtalt 

og planlagt en forankringsrunde i Finnmark for å fremme samarbeid med Nasjonalt 

Kventeater og for å fremme ideen om en Kvensk Formidler under 

landsdelsmusikerordningen. Hatt samarbeidsmøte med KS for å fremme Nord-Troms 

modellen for ungdomsråd og mulighetene for en modul for opplæring av ungdomsråd i KS 

sitt folkevalgt program. 

 

Etter en noe treg start der det var vanskelig å få avtalt møter, hovedsakelig grunnet fylkes- 

og kommunevalg høsten 2019, dernest endringer i styringsgruppen som resultat av valget, 

ble første halvdel av prosjektet brukt hovedsakelig til formidling og forankring. Noen 

konkrete tiltak ble gjennomført, men det er forventet mer strategiske tiltak for å nå konkrete 

mål, i siste halvdel av prosjektet. 

 

Prosjektet har avholdt totalt 6 styringsgruppemøter og deltatt på 2 fellesmøter for drivkraft 

prosjektene i fylket.  

 

 

2.2 Campus Nord-Troms 

 

Hovedmål er å etablere en distribuert distriktsmodell for høyere utdanning og forskning, 

basert på samarbeidsavtaler. Følgende er blitt jobbet med gjennom første år av prosjektet: 

 

➢ Strategiarbeid, møter med kompetanseklynger og potensielle samarbeidspartnere 

➢ Avholdt kick-off/dialogseminar for å få innspill til modell 

➢ Forankring av prosjektet og behovet for en campus-modell 

➢ Gitt innspill til forskningsseminarer 

➢ Kartlegging av andre eksisterende modeller som kan gi verdifulle innspill 

➢ Deltatt på yrkes- og utdanningsmesse 

➢ Etablert ressursgruppe for etablering av campus 

➢ Utarbeidet flere forslag til mulige modeller som det jobbes videre med 

➢ Koplet campus mot andre satsingsområder i prosjektet som Kvenkultur, ungdom og 

Grensetjenesten 
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2.3 Ungdom 

 

Hovedmål er å etablere en modell for ungdomsråd og opplæring av ungdomsråd basert på 

Nord-Troms modellen for ungdomsmedvirkning, og rekruttering av utRUSTede ungdom til 

veilederkorps. Følgende har blitt jobbet med første del av prosjektet: 

 

➢ Avholdt workshop for å sette strategier for ungdomsmedvirkning 

➢ Avholdt samarbeidsmøte med KS Nord 

➢ Kontaktet KS Sentralt og spilt inn forslag om å inkludere et program for opplæring av 

ungdomsråd som modul i folkevalgtprogrammet 

➢ Presentert satsingen på reell ungdomsmedvirkning i flere fora som regionrådsmøter, 

arbeidsmøter og forankringsmøter 

➢ Produsert en reklamefilm for ungdomsmedvirkning med fokus på ungdom og det å 

engasjere seg i ungdomsråd, og en mot voksne beslutningstakere med fokus på 

viktigheten av å involvere ungdommen sin stemme. 

 

 

2.4 Kvenkultur 

 

Hovedmålet er å styrke allerede eksisterende satsinger på revitalisering av Kvensk språk og 

kultur, og etablere/få overført flere kompetansearbeidsplasser til Nord-Troms, da 

henholdsvis innen minioritetskultur, kulturminnevern og musikere under 

landsdelsmusikerordningen. Følgende har blitt jobbet med første del av prosjektet: 

 

➢ Avholdt workshop og strategimøter med Nord-Troms museum, Halti 

Kvenkultursenter, kulturavdelingen Nordreisa, 

➢ Formidlet prosjektmål og hensikter for forankring ute i kommunene, ved 

regionrådsmøter, besøksmøter i Nord-Troms, strategimøter med mer, med tanke på 

forankring 

➢ Deltatt på Kvensk seminar hos Troms Fylkeskommune 

➢ Avholdt møte med Kultur i Troms og Kulturavdelingen i Troms og Finnmark 

Fylkeskommune 

➢ Startet produksjon av et kunstnerisk kart for å plassere Nord-Troms på det kvenske 

kompetansekartet 

➢ Planlagt reise til Finnmark i juni for å kople det kvenske miljøet på satsingsområdene 

til Nord-Troms, som etableringen av Kvääniteatteri og forsøket på å få en kvensk 

formidler under landsdelsmusikerordningen 

 

2.5 Grensesamarbeid 

 

Hovedmålet ved satsingen Grensesamarbeid er å få på plass en forutsigbar finansiering og 

se på utviklingsmuligheter for Nordkalottens Grensetjeneste i Skibotn, Storfjord. Prosjektet 

har i første halvdel jobbet med følgende: 

 

➢ Besøksmøte og strategimøter hos Nordkalottens Grensetjeneste 

➢ Forankring av grensetjenesten sitt virke, behov for finansiering og utviklingspotensial 

i flere møter i Nord-Troms som regionrådsmøter, strategimøter, besøksmøter i 

kommunene m.m. 

➢ Avholdt workshop/strategimøte sammen med Grensetjenesten og ordførere fra 

regionen 

➢ Deltatt på seminar om Grensemobilitet i Tromsø 

➢ Avholdt/deltatt på møte med fylkesråd for næring for å løfte behovet for finansiering 

og viktigheten av Nordkalottens Grensetjeneste sitt virke for rekruttering og 

næringsetablering på nordkalotten 

➢ Utarbeidet søknad til Troms og Finnmark fylkeskommune for midlertidig finansiering 

av tjenesten 
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2.6 Rapportering sysselsetting 

 

Prosjektplan har skissert en forventet vekst i sysselsetting med en gjennomsnittlig årlig 

vekst på 50 sysselsatte i perioden.1.2015 tom 1.1.2020. Siden målingene er fra før 

prosjektstart vil ikke sysselsettingen være en direkte effekt av prosjektet, men er likevel tatt 

med til orientering. Tabellene under viser sysselsetting i kommunene og sysselsatte i 

kommunene uavhengig av bosted. 

 

Tabell 1  Sysselsetting i kommunene 

ÅR/ 
KOMMUNE 

Storfjord Kåfjord Lyngen Skjervøy Nordreisa Kvænangen   

Innv. 
År 

Diff.  
Forrige 
år 

Innv. 
År 

Diff.  
Forrige 
år 

Innv. 
År 

Diff.  
Forrige 
år 

Innv. 
År 

Diff.  
Forrige 
år 

Innv. 
År 

Diff.  
Forrige 
år 

Innv. 
År 

Diff.  
Forrige 
år 

Total vekst i  
regionen(År/total) 

2015 886   1013  1325   1391  2277   543    
2016 889 3 987 -26 1304 -21 1369 -22 2274 -3 542 -1 -70 
2017 878 -11 983 -4 1318 14 1406 37 2282 8 545 3 47 
2018 885 7 979 -4 1326 8 1437 31 2324 42 559 14 98 
2019 867 -18 954 -25 1323 -3 1443 6 2355 31 538 -21 -30 

Total vekst   -19   -59   -2   52   78   -5 45 
 

 

Tabell 2  Sysselsatte i kommunene uavhengig av bosted 

ÅR/ 
KOMMUNE 

Storfjord Kåfjord Lyngen Skjervøy Nordreisa Kvænangen   

Innv. 
År 

Diff.  
Forrige 
år 

Innv. 
År 

Diff.  
Forrige 
år 

Innv. 
År 

Diff.  
Forrige 
år 

Innv. 
År 

Diff.  
Forrige 
år 

Innv. 
År 

Diff.  
Forrige 
år 

Innv. 
År 

Diff.  
Forrige 
år 

Total vekst i  
regionen(År/total) 

2015 693   733  1159   1285  2003   453    
2016 723 30 749 16 1108 -51 1281 -4 2092 89 449 -4 76 
2017 731 8 784 35 1149 41 1320 39 2076 -16 454 5 112 
2018 792 61 811 27 1137 -12 1397 77 2096 20 495 41 214 
2019 788 -4 768 -43 1175 38 1405 8 2052 -44 479 -16 -61 

Total vekst   95   35   16   120   49   26 341 
 

 

Statistikker utarbeidet av Troms og Finnmark Fylkeskommune viser at Nord-Troms har en 

utfordring når det kommer til befolkningsnedgang og fødselsunderskudd. Videre viser 

statistikken at Nord-Troms ligger bak med 21 % sammenliknet med Nord-Norge 24 % og 

virkemiddelsonen 27 %, når det kommer til utdanning på høgskole og universitetsnivå. I 

tillegg ligger også Nord-Troms høyt på statistikken over offentlige arbeidsplasser med totalt 

36 % mot virkemiddelsonen og Nord-Norge totalt med hhv 27 % og 24 %. 

 

Tallene viser at tiltak innen kompetanseheving og næringsutvikling er viktig for årene som 

kommer for å motvirke de sterke demografiske utfordringene.    
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2.7 Prosjektregnskap og prosjektbudsjett 

 

Halvårsregnskap vil ikke være tilgjengelig før august 2020. Nedenfor er prosjektregnskap til 

og med 31.12.2019. Timer for møter og eget arbeid er lagt til som kostnadspost basert på 

78 timer egenarbeid for NTRR ansatte og 274 timer for møter (der egentid for NTRR ansatte 

og prosjektleder er fratrukket møtetid). Prosjektledelse har egen regnskapspost. 

 

Tabell 3  Regnskap per 31.12.2019 

Kategori Tildelte midler 
Forbruk per 
31.12.2019 

Personellkost inkl. pensjon og forsikring 1 600 000 390 875 

Adm. Kostnader/kontor 200 000 77 115 

Styringsgruppe 100 000 1 797 

Møtekostnader 50 000 6 915 

Reiser 150 000 22 811 

Arenabygging/eget arbeid* 500 000 176 000 

Informasjon/formidling/spredning 300 000 44 896 

     
Totalt 2 900 000 720 409 

      
*Arenabygging/eget arbeid er ikke ført som en kostnad i årsbudsjett for 2019 

 

Budsjett for resterende prosjektperiode fra januar 2020 til og med mai 2021 i tabell under: 

 

Tabell 4  Prosjektbudsjett 01.01.2020 til prosjektslutt 31.05.2021 

Kategori 
Tilgjengelige midler  
per årsslutt 

Budsjettert for  
resterende 
prosjektperiode 

Personellkost inkl. pensjon og forsikring 1 209 125 960 000 

Adm. Kostnader/kontor 122 885 122 885 

Styringsgruppe 98 203 24 000 

Møtekostnader 43 085 132 569 

Reiser 127 189 140 000 

Arenabygging/eget arbeid 324 000 324 000 

Informasjon/formidling/spredning 255 104 417 731 

Totalt 2 179 591 2 121 185 

      

Tidligere brukte midler   720 409 

Tilgjengelige midler ikke fordelt   58 406 
Totalt forventet kostnad 
tildelt/budsjett   2 900 000 
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3. PLAN FOR VIDERE ARBEID SISTE HALVDEL AV 

PROSJEKTET 

 

 

 

Prosjektet har som målsetting og fullføre de fleste målene som er satt i prosjektplanen, men 

ser at det kan være noen utfordringer: 

 

 Prosjektet har som målsetting å ha utarbeidet en campus-modell for utprøving innen 

prosjektslutt. Det vil bli utfordrende å få testet ut modellen innen gitt tidsramme.  

 Det har vært en utfordring å få til et samarbeid med KS i etablering av en modell for 

ungdomsmedvirkning. Prosjektet jobber foreløpig uten KS, men håper å få til et 

samarbeid med KS i løpet av 2020. 

 Det er utfordrende å få overført/etablert kompetansearbeidsplasser til regionen. Ved 

prosjektslutt er det sannsynlig at ikke alle 5 stillingene som er ønsket i prosjektet er 

oppnådd, men det jobbes for å få på plass en kvensk formidler på prosjektbasis og 

en kulturvernstilling. 

 Det er forventet at prosjektet bidrar til en bedre finansiering av Grensetjenesten før 

prosjektslutt, men usikkert om det er mulig å få den permanent innen gitt 

tidsramme. Videre sees det på utviklingsmuligheter innen rekruttering, kompetanse 

og næringsutvikling som har synergier til Campus. En samarbeidsavtale mellom dem 

er forventet ved prosjektslutt, mens oppbemanning for å ivareta oppgavene er gitt en 

forutsigbar finansiering 

 

Se vedlagt tidslinje med hovedmål for resterende del av prosjektet!  
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Tidslinje fra mai 2020 til prosjektslutt 

Campus Nord-Troms 

 

 

 

Ungdomsmedvirkning 
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Kvenkultur 

 

 

Grensesamarbeid 
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Fra: Rune Lillevik (runelille@gmail.com)
Sendt: 05.07.2020 10:56:57
Til: Anette Holst; Hege Anita Sørensen
Kopi: 

Emne: Fwd: Årsregnskap 2019
Vedlegg: Årsregnskap 2019.pdf

---------- Forwarded message ---------
Fra: <rune@lyngseidetbil.no>
Date: søn. 5. jul. 2020, 10:53
Subject: Årsregnskap 2019
To: <runelille@gmail.com>

 

 

MERK! Vi har ny e-post adresse som er post@lyngseidetbil.no Ber dere om å oppdatere deres databaser.

 

 

Mvh

Lyngseidet Bilverksted AS

 

Adresse:

Skoleveien 1

9060 Lyngseidet

Tlf: 777 10 155

E-post: post@lyngseidetbil.no
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Arsregnska p 2019
for

STIFTELSEN LYNGEN
FRIVILLIGSENTRAL

Organisasjonsnr. 815013352

Utarbeidet av:

JOHNNY HANSEN REGNSKAP AS
Autorisert reg nskapsf ø rerselskap
Øvre Jensvollvei 3
9060 LYNGSEIDET
Organisasjonsnr. 970996478
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Res u ltatreg ns kap

Note

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning på varige driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

FINANSIN NTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Sum finansinntekter
Finanskostnader
Annen rentekostnad
Sum finanskostnader
NETTO FINANSPOSTER

ORDINÆRT RES. FøR SKATTEKOSTNAD

Skattekostnad på ordinært resultat

ORDINÆRT RESULTAT

AnsResulrlt

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital
Fremføring av udekket tap
SUM OVERF. OG DISP.

STI FTELSEN LYNGEN FRIVI LLIGSENTRAL

201 9

665 797
665 797

33 173
455 973

6 613
99 545

595 304

70 493

96
96

1 149
1 149

-l 053

69 440

0

69 440

69 440

31 998
37 442
69 440

2018

097 749
097 749

509 433
521 363

6 613
131 677
169 087

-71 338

50
50

88

-71250

0

-71250

-71250

-33 807
-37 442
-71250

1

1

138
138

Arsregnskap for STIFTELSEN LYNGEN FRIVILLIcSENTRAL Organisasjonsnr 81 50'1 3352

2

3

4
4
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Balanse pr. 31.12.2019

31.12.2019

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Sum varige driftsmidler
SUM ANLEGGSMIDLER

OMLøPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
SUM OMLøPSMIDLER

SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Selskapskapital
Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Udekket tap
Sum opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Lyn gseidel, 29. iuni 202A

nestleder og daglig leder .

13 226
13 226

13226

1 295
72622
73 917

142 sB2
216 499

229 725

100 000
100 000

31 998
0

31 998

131 998

0
25 661
72 066
97 727
97 727

229725

STI FTELSEN LYNGEN FRIVILLIGSENTRAL

31.12.2018

19 839
19 839

19 839

0
25 650
25 650

'149 509
175 159

194 998

1 00 000
100 000

0
-37 442
-37 442

62 558

33 005
27 832
71 603

132 440
132 440

't94 998

/>"?-7

CIf*hh fuis-.
Ø{slein Fossmo
styreleder

hq"oræ \wnd
Amalie Lund
styremedlemstyremedlem

styremedlem

Arsregnskap for STIFTELSEN LYNGEN FRIVILLIcSENTRAL Organisasjonsnr B'1 501 3352

Note
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STI FTELSEN LYNGEN FRIVI LLIGSENTRAL

Noter 2A19

Arets regnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet
har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk
Regnskaps Stiftelse.

De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kapittel 4 om grunnleggende
prinsipper og god regnskapsskikk og kapittel 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne
innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved
regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang
m.v.). Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt
spesielt.

Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

lnntektsføring - offentlige tilskudd :

lnntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.

Stiftelsens inntekter er i hovedsak offentlige tilskudd. Tilskuddene inntektsføres når
tilskuddsgivers utbetalingskriterier innfris og når tilskuddene utbetales.

NoteT foT STIFTELSEN LYNGEN FRIVILLlGSENTRAL Organisasjonsnr B1 501 3352
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STI FTELSEN LYNGEN FRIVI LLIGSENTRAL

Noter 2019

Note 1 -Annen driftsinntekt
Annen driftsinntekt er fordelt slik:

- Offentlige tilskudd
- Arrangem entinntekter

Anskaffelseskost pr.'1l'1
+ Tilgang
- Avgang

Anskaffelseskost pr. 31 I 12

Akk. avinedskr. pr 1/1
+ Ordinære avskrivninger
+ Avskr. på oppskrivning
- Tilbakeføft avskrivning
+ Ekstraord nedskrivninger

Akk. avlnedskr pr. 31112

Balanseført verdi pr 31112

Prosentsats for ord.avskr

kr
kr

614.284
51 .5'13

Note 2 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader

Lønn og honorarer
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre lønnsrelaterte ytelser

Totalt

Lønn og styregodtgjørelse mv til ledende personer og

Daglig leder
Styremedlemmer
Revisor

Note 3 -Avskrivning på varige driftsmidler
Driftsløsøre,

inventar, verktøy,
kontorm.

revlsor

Iår
455.946

0
0

27

455.973

lfjor
521.363

0
0
0

521.363

'175.665

18.000
7.500

33 06s
0

0

33 065

13 226
Cr b lJ

0
0
0

19 839

13 226

20.20

Noter for STIFTELSEN LYNGEN FRIVILLIcSENTRAL Organisasjonsnr. B'l 501 3352
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STIFTELSEN LYNGEN FRIVILLIGSENTRAL

Noter 2419

Note 4 - Egenkapital
Annen Sum

Grunnkapital egenkapital egenkapital

Egenkapital pr. 01.0'l . 100.000 - 37.442 62.558
Arets resultat 69.440 69.440

Egenkapitalpr.31.12. 100.000 31.998 '131.998

Note 5 - Andre kortsiktige fordringer
I posten andre kortsiktige fordringer inngår:
- Resttilskudd Lyngen kommune 2019 kr 47.142
- Lønnstilskudd NAV 20'19 kr 20.520

Note 6 - Bankinnskudd, kontanter o.l.
Av selskapets samlede bankinnskudd utgjør innskudd på skattetrekkskonto kr 40.065 pr.

31.12.2019. Skyldig skattetrekk utgjorde på samme tidspunkt kr 25.661.

Note 7 - Forhold etter balansedagen - fortsatt drift
Arsregnskapet avlegges under forutsetning om foftsatt drift.
Stiftelsen har imidlertid en uavklart tilskuddssak med Husbanken. Et fullt regresskrav fra Husbanken vil

kunne få konsekvenser for fortsatt drift av stiftelsen.

Noter for STIFTELSEN LYNGEN FRIVILLIGSENTRAL Organisasjonsnr B1 50'1 3352
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/160 -5 

Arkiv: L05 

Saksbehandler:  Erik Joachimsen 

 Dato:                 21.09.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
91/20 Lyngen kommunestyre 30.09.2020 

 

Lyngenløftet- mandat, roller og organisering 

Vedlegg 

1 Organisering av Lyngenløftet 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret i Lyngen godkjenner vedlagte mandat, roller og organisering for Lyngenløftet  

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Prosjekt Lyngenløftet har gått gjennom flere ulike organisasjonsmodeller siden oppstarten i 
2014. Fra august 2020 er det ansatt ny prosjektleder i Lyngenløftet, og styringsgruppa har derfor 
arbeidet med mandat, oppgave- og rollefordeling. 
 
Vedlagt er styringsgruppas forslag til mandat, roller og oppgaver for kommunestyret, 
styringsgruppa, styringsgruppeleder og prosjektleder. 
Styringsgruppa for Lyngenløftet har følgende medlemmer: 
 
Johnny Hansen- leder 
Dan-Håvard Johnsen- ordfører 
Frode Karlsen-rådmann 
Jessica Lund- politisk valgt 
Roger Samuelsen- næringsforeningen 
Kåre Fjellstad- administrasjonen 
Erik Joachimsen- prosjektleder. 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
F-skap 21/19 
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Økonomiske konsekvenser 
Ingen 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Ingen 
Miljøkonsekvenser 
Ingen 
 
Folkehelse/friluftsliv 
Ingen 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
  
Vedlagt denne saken er mandat, roller og oppgaver i prosjekt Lyngenløftet. 
Arbeidsbeskrivelsen er ment å være en tydeliggjøring av aktørenes oppgaver, samt sikre effektiv 
drift av prosjektet.
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PROSJEKT LYNGENLØFTET 

 

Mandat, roller og oppgaver 
 

Kommunestyrets rolle 
• Prosjekteier. 

• Skal holdes løpende orientert om prosjektet, og gi innspill og tilbakemeldinger. 

• Alle delprosjekt skal godkjennes av kommunestyret før igangsetting. 

 

Styringsgruppas rolle 
• Lede prosjektet på overordnet nivå, innenfor rammer gitt av kommunestyret. 

• Vedta overordnede planer og milepeler, og prioritere oppgaver. 

• Økonomistyring og økonomibeslutninger i henhold til budsjett. 

• Engasjere eksterne konsulenter. 

 

Styringsgruppeleders rolle 
• Lede styringsgruppa og sette agenda for styringsgruppemøter, sammen med prosjektleder. 

• Delta i møter med kommunestyre og formannskap, sammen med prosjektleder. 

• Delta i eksterne møter sammen med prosjektleder, etter behov. 

• Avholde løpende oppfølgingsmøter med prosjektleder, sørge fot at prosjektet styres etter 

rammer gitt av kommunestyret og planer/milepeler gitt av styringsgruppa. 

 

Prosjektleders rolle 
• Daglig drift og koordinering av prosjektet. 

• Samarbeide tett med styringsgruppas leder. 

• Være sekretær og administrativ ressurs for styringsgruppa. 

• Utarbeide forslag til prosjektplaner, milepelsplaner o.l., og rapportere økonomistatus til 

styringsgruppa. 

• Arbeide for å finne ekstern finansiering, og søke om slik støtte. 

• Trekke på fagressurser i kommuneadministrasjonen etter behov, og i forståelse med 

rådmann. 

• Følge opp eksterne konsulenter, i henhold til inngåtte kontrakter. 

• Holde kontroll over prosjektets økonomiSøke om midler til drift og investeringer 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/796 -168 

Arkiv: L05 

Saksbehandler:  Erik Joachimsen 

 Dato:                 16.09.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
73/20 Lyngen formannskap 30.09.2020 
92/20 Lyngen kommunestyre 30.09.2020 

 

Igangsetting av delprosjekt Lyngentrappa 

Henvisning til lovverk: 
 

 

Rådmannens innstilling 
1. Kommunestyret igangsetter arbeidet med realisering av Lyngentrappa. 
2. Delprosjektet er kostnadsberegnet til 4,5 mill. eks.mva. 
3. Prosjektet søkes delfinansiert gjennom spillemidler, ulike fond samt sponsorer  
4. Prosjektet finansieres innenfor vedtatt ramme for investering i stedsutviklingsprosjektet. 

  
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
2020    20007 4 500 000  
2020    15010  4 500 000 
       
       
       

 
Generelle opplysninger om saken 
 
Stedsutviklingsprosjektet Lyngenløftet ønsker å igangsette arbeidet med realisering av en 
Lyngen-trapp. Slik prosjektet Lyngenløftet er planlagt, skal kommunestyret sette rammene og 
igangsette de ulike delprosjektene i Lyngenløftet. Lyngen-trappa er et nytt tiltak, som særlig 
svarer på visjonen om å tettere binde sammen fjord og fjell. 
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Arbeidet med stedsutvikling i Lyngen startet opp i 2013 og munnet ut i en konseptplan for 
politisk målstyring som ble vedtatt i kommunestyret i Lyngen den 11.12. 14. med bakgrunn i 
stedsanalysen fra 2014 ble 5 delprosjekter prioritert: 

 Parken og dammen 
 Parkveien 
 Strandveien 
 Havnepromenaden 
 Fra fjord til fjell. 

Prosjektet startet som et stedsutviklingsprosjekt for Lyngseidet, men har utviklet seg til et større 
omfang og er nå et helhetlig stedsutviklingsprosjekt for Lyngen og Lyngseidet. Prosjektets 
overordnede mål er næringsetableringer og økt bostedsattraktivitet. 
 
Delprosjektene Parken og dammen og parkveien er stort sett gjennomført. I tillegg har prosjektet 
gjennomført flere mindre delprosjekter som Konsept El-sykler(5 minutters bygda), seminarer, 
innkjøp av utstyr til arrangement og nå sist Lyngenbenken. 
Alle delprosjekt skal før iverksettelse til kommunestyret for godkjenning. 
Prosjekt stedsskilt er det sist vedtatte delprosjektet, og dette forventes sluttført i løpet av 2021. 
Til dette delprosjektet bevilget kommunestyret kr 700 000. 
I forbindelse med revideringen av konsept planen(vedlagt) ble forslaget om en sherpatrapp til 
verdens ende lansert. Styringsgruppa for Lyngenløftet hadde møte 7.september 2020 og besluttet 
å starte arbeidet med en sherpa-trapp på Lyngseidet- Lyngen-trappa. materialvalg og endelig 
trase vil komme fram under arbeidet med prosjekteringen, men vedlagte kart viser omtrent tenkt 
trase. 
Lyngen-trappa svarer også til visjonen i konsept planen fra 2014 om å tettere binde sammen fjell 
og fjord. 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Kommuneplanen 
Områdeplanen 
K-sakene 69/14, 64/14, 24/15, 14/15, 82/13, 65/18, 64/18, 17/17, 39/17 
 
 
 
Økonomiske konsekvenser 
Allerede vedtatte midler til investeringer- Lyngenløftet 
 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Ingen 
 
Miljøkonsekvenser 
Ingen 
 
Folkehelse/friluftsliv 
En Lyngen-trapp vil være et positivt tilskudd til folkehelsa. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
En igangsetting av arbeidet med Lyngentrappa vil være et løft for Lyngseidet både i forhold til 
bostedsattraktivitet, næringsliv og turisme. I forarbeidet vil man også se på parkering, toalett og 
avfallshåndtering i forbindelse med antatt økt utfart, samt et konsept for framtidig drift av 

48



Lyngen-trappa ved etablering av «Lyngen-trappas venner», slik man har ved lignende konsept 
rundt om i landet. 
 
 
Lyngenløftet har innhentet informasjon om andre trapper som er bygd i Nord-Norge de senere 
årene (Vegatrappa, Helgelandstrappa, Reinebringen og Fjellheisen). Basert på dette vil et anslag 
på totalbudsjett på 4,5 millioner kroner eks mva være et realistisk budsjettall å arbeide ut fra. 
 
Lyngentrappa vil bli bygd delvis i stein, delvis i tre og i enkelte områder på sti i naturlig 
vegetasjon eller klopping. Vandringen vil starte ved den nye havnepromenaden på Lyngseidet, 
og forbi Gjestegården, opp Giæverlia og til Verdens Ende. Herfra går det etablerte stier videre. 
 
Lyngentrappa vil kvalifisere for Spillemidler, samt tilskudd fra ulike fond. Det vil også bli solgt 
sponsorplasser (trappetrinn) til bedrifter og privatpersoner. 
 
Det vil søkes om eksterne midler for å dekke deler av investeringen, blant annet spillemidler, 
fond og sponsorinntekter.  Realistisk størrelse på tilskudd forventes å være ca. 2 mill. kroner. 
For å komme i gang med søknad om midler og prosjektering ber rådmannen om at 
kommunestyret vedtar oppstart av prosjektet innenfor en ramme på 4,5 mill. eks moms av 
midler som allerede er avsatt til stedsutvikling. 
 
Kommunestyret vil holdes løpende orientert om utviklingen i prosjektet, inkludert 
finansieringsplan, inntekter og framdrift. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/796 -169 

Arkiv: L05 

Saksbehandler:  Erik Joachimsen 

 Dato:                 16.09.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
74/20 Lyngen formannskap 30.09.2020 
93/20 Lyngen kommunestyre 30.09.2020 

 

Igangsetting av forprosjekt Havnepromenaden 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 

 

 

Rådmannens innstilling 
1. Forprosjekt Havnepromenaden iverksettes i henhold til vedlagte kart 
2. Forprosjektet er kostnadsberegnet til 0,5 mill eks.mva 
3. Prosjektet finansieres innenfor vedtatt ramme for investering i stedsutviklingsprosjektet. 

 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
2020    15024 500 000  
2020    15010  500 000 
       
       
       

 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Stedsutviklingsprosjektet Lyngenløftet ønsker å igangsette et forprosjekt for å utvikle 
havnepromenaden i Lyngseidet sentrum. 
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Arbeidet med stedsutvikling i Lyngen startet opp i 2013 og munnet ut i en konseptplan for 
politisk målstyring som ble vedtatt i kommunestyret i Lyngen den 11.12. 14. med bakgrunn i 
stedsanalysen fra 2014 ble 5 delprosjekter prioritert: 
 

 Parken og dammen 
 Parkveien 
 Strandveien 
 Havnepromenaden 
 Fra fjord til fjell 

 
Prosjektet startet som et stedsutviklingsprosjekt for Lyngseidet, men har utviklet seg til et større 
omfang og er nå et helhetlig stedsutviklingsprosjekt for Lyngen og Lyngseidet. Prosjektets 
overordnede mål er næringsetableringer og økt bostedsattraktivitet. 
 
Delprosjektene Elveparken og dammen og Parkveien er stort sett gjennomført. I tillegg har 
prosjektet gjennomført flere mindre delprosjekter som Konsept El-sykler (5-minutters bygda), 
seminarer, innkjøp av utstyr til arrangement og nå sist Lyngenbenken. 
Alle delprosjekt skal før iverksettelse til kommunestyret for godkjenning. 
Prosjekt stedsskilt er det sist vedtatte delprosjektet, og dette forventes sluttført i løpet av 2021. 
Til dette delprosjektet bevilget kommunestyret kr 700 000. 
 
Lyngenløftet ønsker nå å starte et forprosjekt for realisering av havnepromenaden på 
Lyngseidet. Havnepromenaden er det største av hovedprosjektene i Lyngenløftet, og det kreves 
mye forarbeid, medvirkning, prosjektering og prosjektsøknader før havnepromenaden vil kunne 
være en realitet. Det er behov for å få laget realistiske arkitektskisser til presentasjoner overfor 
grunneierne, finansiører og overfor innbyggerne i Lyngen. Videre må det lages et budsjett for 
materialforbruk og arbeid, samt teknisk beskrivelse av en promenade. 
 
Gjennom havnepromenaden vil kommunen tilrettelegge for økt næringsaktivitet, i tillegg til å 
tilrettelegge for vandring, økt trivsel, en møteplass, samt muligheter for småbåter til å legge til 
kai. Samlet lengde blir ca 270 meter. 
 
Rent strategisk kan en havnepromenade forventes å gi følgende effekter: 
 
Samfunnsperspektiv Næringsperspektiv 
Skape et mer attraktivt sentrum Det tilrettelegges for mer aktivitet 
Bolyst og trivsel Næringsaktører får mulighet til å bygge ut 

sjøgrunn 
Tilrettelegging og økt attraktivitet for turister 
og besøkende 

Næringsaktører kan etablere nye konsept 

Gjenskape noe av kulturen og særpreget til 
Lyngen 

Næringsaktører får sikret gjennomgående 
adkomst og vil dra nytte av hverandres 
aktivitet 

Tiltrekke oss flere etablerere Mulighet for ny næringsaktivitet 
Vende bygda tilbake mot sjøen(kulturarv)  

 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Kommuneplanen 
Områdeplanen 
K-sakene 69/14, 64/14, 24/15, 14/15, 82/13, 65/18, 64/18, 17/17, 39/17 
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Økonomiske konsekvenser 
Allerede vedtatte midler til investering- Lyngenløftet 
Foreløpig estimerte utgifter til forprosjektet fordeler seg slik: 
250 000 ekstern ingeniør 
250 000 ekstern arkitekt 
Utover dette vil også intern arbeidskraft benyttes. 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Ingen 
 
Miljøkonsekvenser 
Ingen 
 
Folkehelse/friluftsliv 
En havnepromenade vil tilrettelegge for økt aktivitet i strandsonen. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Størrelsen på prosjekt Havnepromenaden tilsier at vi har behov for et forprosjekt som forteller 
oss mer om kostnader, mulighet for eksterne midler, samarbeid med grunneiere i området, 
materialvalg, utsmykning og lignende. 
Etter avsluttet forprosjekt vil kommunestyret få framlagt et forslag til realisering av 
havnepromenaden med endelig kostnadsramme før igangsetting av selve tiltaket. 
 

 

53



 
 

 

54



55



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1766 -21 

Arkiv: A20 

Saksbehandler:  Anette Holst 

 Dato:                 25.08.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
28/20 Lyngen levekårsutvalg 21.09.2020 
94/20 Lyngen kommunestyre 30.09.2020 

 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Lyngen- Skoleåret 2019-2020 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Opplæringslova § 13-10 andre ledd. Skoleeier plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i 
opplæringa. 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 21.09.2020  
 

Behandling: 
Forslag til nytt punkt i punkt nr. 2 fra Audun Johnsen, Mdg: 
Grunnskolen i Lyngen skal samarbeide med næringslivet for at elevene skal få kunnskap om og 
interesse for lokalt næringsliv. 
 
Det voteres over rådmannens innstilling til vedtak med tilleggspunkt fra Audun Johnsen. 
 
VEDTAK:  
Lyngen Levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak med tilleggspunkt fra Audun 
Johnsen. Enst.  

Vedtak: 
1. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Lyngen for skoleåret 2019/2020 tas ti orientering. 
2. Lokale mål for grunnskolen for skoleåret 2020/2021 er: 

 Skolemiljøet ved skolene i Lyngen skal preges av trygge rammer der barn, unge 
og voksne skal oppleve å være inkludert i et fellesskap de selv har mulighet til å 
påvirke og bygge 

 Grunnskolen i Lyngen skal satse på og arbeide systematisk med 
begynneropplæring 

 Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med økt læringsutbytte hos elevene, med 
særlig fokus på å heve elever fra mestringsnivå 1. 
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 Grunnskolen i Lyngen skal håndheve nulltoleranse for mobbing og krenkelser 
 Grunnskolen i Lyngen skal arbeide systematisk og skolebasert med vurdering for 

læring  
 Grunnskolepoengene i Lyngen skal ligge på minst nasjonalt nivå. 
 Grunnskolen i Lyngen skal samarbeide med næringslivet for at elevene skal få 

kunnskap om og interesse for lokalt næringsliv. 
 

 
 

 

Rådmannens innstilling 
 

3. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Lyngen for skoleåret 2019/2020 tas ti orientering. 
4. Lokale mål for grunnskolen for skoleåret 2020/2021 er: 

 Skolemiljøet ved skolene i Lyngen skal preges av trygge rammer der barn, unge 
og voksne skal oppleve å være inkludert i et fellesskap de selv har mulighet til å 
påvirke og bygge 

 Grunnskolen i Lyngen skal satse på og arbeide systematisk med 
begynneropplæring 

 Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med økt læringsutbytte hos elevene, med 
særlig fokus på å heve elever fra mestringsnivå 1. 

 Grunnskolen i Lyngen skal håndheve nulltoleranse for mobbing og krenkelser 
 Grunnskolen i Lyngen skal arbeide systematisk og skolebasert med vurdering for 

læring  
 Grunnskolepoengene i Lyngen skal ligge på minst nasjonalt nivå. 

 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Ifølge Opplæringsloven § 13-10 andre ledd plikter offentlige skoleeiere og private skoler å 
utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringa knyttet til læringsresultater, frafall og 
læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier, dvs. kommunestyret. Rådmannen 
finner det formålstjenlig at resultatene også drøftes i Levekårsutvalget. Det er et mål at 
tilstandsrapporten skal gi kommunen et konkret grunnlag for videre utvikling av kvaliteten i 
egne skoler. 
 
Verktøy: Utdanningsdirektoratet tilbyr et verktøy i sin nettportal som heter Skoleporten. 
Dataene som inngår i rapporten hentes fra skoleporten, og består av resultat fra nasjonale prøver, 
resultat fra elevundersøkelsen og tall og statistikk hentet fra GSI. 
 
De lokale målene det henvises til i rapporten er kommunestyrets egne mål fra forrige skoleår. 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Kommuneplanen 
K-sak 28/20 
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Økonomiske konsekvenser 
Avvik etter system for kvalitetsutvikling meldes inn i budsjettsaken og kan medføre økte 
investeringer/driftskostnader. 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
 
Miljøkonsekvenser 
 
Folkehelse/friluftsliv 
Et inkluderende læringsmiljø anses å være en svært viktig faktor for universell forebygging av 
folkehelse. 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Denne rapporten er en synliggjøring av viktige resultat og data for grunnskolen i Lyngen 
kommune. Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av opplysninger i skoleporten knyttet til 
ressursbruk, læringsresultater og elevenes læringsmiljø. Resultatene som rapporten er bygget på 
er drøftet fortløpende i rektormøter med kommunalsjef, rektorer og tillitsvalgte tilstede, og den 
inngår i det samlede arbeidet med kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av grunnskolen i Lyngen 
kommune. 
 
Tilstandsrapporten for skoleåret 2019/2020 viser at kommunen leverer gode resultat innenfor 
mange områder. Spesielt gode er resultatene våre elever har på sentralgitt eksamen og Nasjonale 
prøver for ungdomstrinnet. 

Mest bekymringsfullt er svake resultat på NP i 5.klasse over flere år. Skolene vil starte opp med 
skolebasert utvikling innenfor begynneropplæring høsten 2020, med støtte fra UiT og i 
samarbeid med regionen. 

Skolene i Lyngen har inneværende og neste skoleår fokus på innføring av fagfornyelsen samt 
vurdering for læring, i tillegg til arbeidet som igangsettes med begynneropplæring knyttet til 
fagfornyelsen. 

Innmeldte avvik vil følges opp. 
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Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Onsdag 26. august, 2020 

Tilstandsrapport for 
grunnskolen 2020 
Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og 
rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. 

Kryss av for hvem som har vært involvert i prosessen med å utarbeide tilstandsrapporten. 

Medvirkning i utarbeidelsen av rapporten Ja  Nei 
Elever og foreldre (f.eks. dialogmøte)     
Organisasjonene  X   
Skoler  X   
Administrasjonen i kommunen/fylkeskommunen  X   
Politikerne i kommunen/ fylkeskommunen  X   
 

Lovkravet 

Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport 
om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at 
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til 
kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god 
måte. 

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeieren, dvs. av kommunestyret, fylkestinget og den øverste 
ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det er fastsatt i 
privatskoleloven § 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i 
disse skolene. 

Disse har ansvar for å utarbeide den årlige tilstandsrapporten: 

 Kommuner 
 Fylkeskommuner 
 Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12 
 Private skoler med rett til statstilskudd 

  

Innhold i tilstandsrapporten 

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men 
skoleeieren kan omtale andre resultater og bruke andre data ut fra lokale behov. Når det gjøres 
vurderinger av tilstanden, er det viktig å synliggjøre hvilke av skoleeierens og skolenes målsetninger 
som danner grunnlag for vurderingen. 

Tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De 
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dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke data om voksne. Skoleeieren skal derfor 
benytte andre kilder for datainnhenting på dette området. 

Tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes 
ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. 
Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. 

Kvalitetsvurderingssystemet 

Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å sammenstille 
informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen internt på en skole eller i en 
kommune/fylkeskommune, og for å drøfte kvaliteten i større deler av eller i hele utdanningssektoren. 
Målet er kvalitetsutvikling og læring. Kvalitetsvurderingen er en prosess der dialogen om hva som er god 
kvalitet, står sentralt. Det er naturlig at det stilles spørsmål ved sammenhengen mellom kvalitet på 
opplæringen ved den enkelte skole og mellom skolene og resultatene i dialogen med skoleeieren. 

Det generelle systemkravet 

Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av 
oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf. opplæringsloven § 13-10 
andre ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd. Vær oppmerksom på at kravet til internkontroll 
omfatter alle plikter som skoleeieren har etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor mer 
omfattende enn det tilstandsrapportens minimum skal dekke. 

Personvern 

Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare 
opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 og/eller 
personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1. Tilsvarende kan også gjelde for lokale 
indikatorer. Disse opplysningene må behandles i tråd med bestemmelser i forvaltningsloven og/eller 
personopplysningsloven. 

Merk: Denne versjonen av tilstandsrapporten er på bokmål. Uttrekk av innhold fra Skoleporten, som 
ikke finnes på begge målformer, kan likevel være på nynorsk. 
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1. Sammendrag 
Antall elever og antall lærerårsverk gikk noe ned forrige skoleår. Skolene tilpasser seg nedgangen i 
elevtall. 

Resultatene fra siste års elevundersøkelse for 7. og 10.klasse viser at Lyngenskolen totalt sett ligger på 
omtrent nasjonalt nivå i de fleste kategorier. Samletallene for mobbing i rapporten er unntatt 
offentlighet. Dette skyldes at 1-4 elever har svart at de har blitt mobbet 2-3 ganger i måneden eller mer 
av andre elever og/eller voksne og/eller digitalt.  Elevundersøkelsen peker på områdene vurdering for 
læring og elevdemokrati og medvirkning som områder vi må arbeide mer med i Lyngenskolen. 

Nasjonale prøver for 5.klasse måler opplæringa i 1.-4.klasse og knyttes tett til skolebidragsindikatoren. 
Resultatene viser en for høy andel elever som skårer på laveste nivå(mestringsnivå 1). 

Nasjonale prøver for 8.klasse måler opplæringen i 5.-7.klasse. I løpet av mellomtrinnet løftes resultatene 
og elevene skårer på nasjonalt nivå. Også resultatene for NP 9.klasse er gode. 

Grunnskolepoengene i Lyngen ligger på nasjonalt nivå. 

 

  

62



Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Side 5 av 33 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2020 - 26. august 2020

2. Hovedområder og indikatorer 
 

2.1. Elever og undervisningspersonale 
 

 

2.1.1. Antall elever og lærerårsverk 
Antall elever 
Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle 
skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett og plikt til 
grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne 
elever som får grunnskoleopplæring. 

Årsverk for undervisningspersonale 
Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til 
undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. Årsverkene er beregnet ved å dividere 
årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 timer på ungdomstrinnet. I 
denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning. 

Andel årstimer gitt av personale med godkjent utdanning 
Indikatoren viser hvor stor andel av årstimer som er gjennomført av undervisningspersonale med 
godkjent utdanning i de fag og trinn de underviser i. 

 

 

Lokale mål 
Grunnskolen i Lyngen skal i samarbeid med hjemmet gi elevene et best mulig faglig og sosialt grunlag til 
å begynne på og fullføre videregående opplæring. 

  

 
 

 

Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet med egne skoler | Fordelt på periode | 
Offentlig eierform 

Indikator og nøkkeltall  2017-18 2018-19 2019-20 

Talet på elevar  

Lyngen kommune skoleeier 282 289 270 

Eidebakken skole 196 207 194 

Lenangen skole 60 62 57 
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Lyngsdalen oppvekstsenter - Avdeling skole 26 20 19 

Årsverk for undervisningspersonale  

Lyngen kommune skoleeier 36,5 33,3 32,8 

Eidebakken skole 25,1 22,2 22,3 

Lenangen skole 8,2 7,9 7,4 

Lyngsdalen oppvekstsenter - Avdeling skole 3,2 3,1 3,0 

Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning  

Lyngen kommune skoleeier 94,0 96,1 94,7 

Eidebakken skole 94,3 97,4 95,3 

Lenangen skole 90,7 90,7 90,7 

Lyngsdalen oppvekstsenter - Avdeling skole 100,0 100,0 100,0 
Lyngen kommune skoleeier, Grunnskole, Antall elever og lærerårsverk, Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Nøkkeltallene viser en liten nedgang både i antall elever og antall årsverk for undervisningspersonale. I 
2019 var rekruttering av lærere med godkjent utdanning utfordrende, og vi kjørte flere runder med 
utlysning. Bildet er noe bedre for 2020, men vi bør ta høyde for at rekruttering vil være utfordrende i 
årene framover, og innarbeide lønnspolitiske virkemidler i planverket. 

 

2.1.2. Lærertetthet 
Lærertetthet 1.-7. trinn og 8.-10. trinn 
Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes 
med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på 
undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som 
tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. 

Lærertetthet i ordinær undervisning 
Lærertetthet i ordinær undervisning er en indikasjon på antall elever per lærer i ordinær undervisning, 
hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt språkopplæring ikke regnes med. I andre 
sammenhenger kalles dette målet gruppestørrelse 2. Mål på lærertetthet er heftet med usikkerhet. Dette 
kommer av at noen kommuner fører lærerressurser på kommunen sentralt mens andre kommuner fører 
det på skolen i GSI. Dette kan for eksempel være timer spesialundervisning eller særskilt 
norskopplæring. 

 

 

Lokale mål 
Grunnskolen i Lyngen skal i samarbeid med hjemmet gi elevene et best mulig faglig og sosialt grunlag til 
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å begynne på og fullføre videregående opplæring. 

  

 
 

 

Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Tall for Troms og Finnamrk fylke er ikke lagt inn i år. Sammenlignet med nasjonalt nivå har Lyngen 
kommune høy lærertetthet. Lyngen kommune har en stor og to små skoler, og lærertettheten viser god 
ressursutnytting med tanke på demografi. 

2.2. Læringsmiljø 
 

 

2.2.1. Mobbing på skolen (prosent) 
Mobbing på skolen (prosent) viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet 
digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. 

Andelen elever som opplever mobbing er summen av andelen elever som har krysset av på 
svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger i uken». 
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Andelen elever som har blitt mobbet på skolen sier med andre ord ingen ting om hvor ofte elevene 
opplever å bli mobbet. 

 

 

Lokale mål 
Skolemiljøet ved skolene i Lyngen skal preges av trygge rammer der barn, unge og voksne skal oppleve 
å være inkludert i et fellesskap de selv har mulighet til å påvirke og bygge. 

Grunnskolen i Lyngen skal håndheve nulltoleranse for mobbing og krenkelser, og skåre bedre enn 
nasjonalt nivå på faktoren mobbing. 

  

 
 

 

Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 
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Dette er tall for rapportert mobbing i Lyngenskolene. Tall unntas offentlighet når 1-4 elever har svart at 
de opplever mobbing på skolen. 

 

2.2.2. Elevundersøkelsen 
Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å 
gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i 
Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra 
Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser 
obligatoriske: 

 Støtte fra lærer: Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer. 
 Vurdering for læring: Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i 

vurdering for læring. 
 Læringskultur: Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om 

det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet. 
 Mestring: Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser 

og arbeid på skolen. 
 Elevdemokrati og medvirkning: Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å 

medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli være med å bestemme klasseregler og delta i 
elevrådsarbeid. 

 Andel elever som mobbes (prosent): Se egne diagram. 

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Unntaket er andel mobbet som er i prosent. 

 

 

Lokale mål 
Skolemiljøet ved skolene i Lygnen skal preges av trygge rammer der barn, unge og voksne skal oppleve 
å være inkludert i et fellesskap de selv har mulighet til å påvirke og bygge. 
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Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

7.trinn rapporterte i 2019 om høy mestring, men noe lave tall på elevdemokrati og vurdering for læring. 

10.trinn rapporterte stort sett tall på nasjonalt nivå, noe lavt på vurdering for læring, og høyere enn 
snittet på elevdemokrati og medvirkning. 

Vurdering for læring er satsingsområde i skolen fra og med skoleåret 2020/2021. 

2.3. Resultater 
Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som 
gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. 

 

 

2.3.1. Nasjonale prøver 5. trinn 
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Om lesing 

Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 
grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. De 
nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 

1. finne informasjon 
2. forstå og tolke 
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

Om regning 

Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for 
den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. 

De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 

 tall 
 måling 
 statistikk 

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse 
sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: 

 kan løse en gitt utfordring 
 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 
 kan vurdere om svarene er rimelige 
 kan ha effektive strategier for enkel tallregning 

Om engelsk 

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene 
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) 
er knyttet til disse ferdighetene: 

 finne informasjon 
 forstå hovedinnholdet i enkle tekster 
 forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid 
 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 
 bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre 

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette 
gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette 
er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. trinn plasseres elevene på 3 mestringsnivåer, hvor 
mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 
mestringsnivåer. 
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Lokale mål 
Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med å få flere elever opp på et høyere mestringsnivå i NP i lesing, 
regning og engelsk, med særlig fokus på å heve elever fra mestringsnivå 1 (laveste nivå). Grunnskolen i 
Lyngen skal arbeide for at elever med høyt mestringsnivå skal få tilpassa undervisning med større 
utfordring slik at de kan utvikle seg til et høyere nivå. 

  

 
 

 

Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Lesing 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Regning 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Engelsk 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Resultatene fra NP for 5.klasse er svake. Det er for mange elever som befinner seg på mestrinsnivå 1, 
spesielt i engelsk og lesing. Inneværende skoleår settes det igang skolebasert kompetanseheving 
innenfor begynneropplæring. 

 

2.3.2. Nasjonale prøver ungdomstrinn 
Om lesing 

Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for 
den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 
Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget. 

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan: 

1. finne informasjon 
2. forstå og tolke 
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

Om regning 

Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 
grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 
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Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale 
prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 

 tall 
 måling 
 statistikk 

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse 
sammenhenger. Dette innebærer at de: 

 forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring 
 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 
 kan vurdere om svarene de får er rimelige 
 kan vise effektive strategier for enkel tallregning 

Om engelsk 

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene 
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene for 
ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene: 

 finne informasjon 
 forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere 
 beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner 
 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 
 forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper 

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette 
gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette 
er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 8. trinn plasseres elevene på 5 mestringsnivåer, hvor 
mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 
mestringsnivåer. 

 

 

Lokale mål 
Grunnskolen i Lyngen skal arbeide med å få flere elever opp på et høyere mestringsnivå i NP i lesing, 
regning og engelsk, med særlig fokus på å heve elever fra mestringsnivå 1 (laveste nivå). Grunnskolen i 
Lyngen skal arbeide for at elever med høyt mestringsnivå skal få tilpassa undervisning med større 
utfordring slik at de kan utvikle seg til et høyere nivå. 
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Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Regning 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Lesing 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Engelsk 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Regning 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Lesing 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Lyngen kommune har gode resultat på NP på ungdomstrinnet, spesielt med tanke på antall elever på 
laveste mestringsnivå. 

 

2.3.3. Karakterer - matematikk, norsk og engelsk 
Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør 
sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. 
Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren: 

 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 
 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 
 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 
 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 
 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 
 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget 
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Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. 

 

 

Lokale mål 
Grunnskolen i Lyngen skal i samarbeid med hjemmet gi elevene et best mulig faglig og sosialt grunnlag 
til å begynne på og fullføre videregående opplæring. 

  

 
 

 

82



Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Side 25 av 33 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2020 - 26. august 2020

Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | 
Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Skoleeiers egenvurdering 

Gode eksamensresultat fra 2018/2019.  På nasjonalt nivå eller høyerre. Resultatene svinger over år, da 
vi har forholdsvis små elevgrupper. 

 

2.3.4. Grunnskolepoeng 
Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. 
Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som 
summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. 

Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven. 

Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal. 

 

 

Lokale mål 
Grunnskolepoengene i Lyngen skal ligge på minst nasjonalt nivå. 

  

 
 

 

Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Grunnskolepoengene lå i 2019/2020 høyt. Det ble ikke avviklet eksamen våren 2020 grunnet Covid 19. 
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2.3.5. Skolebidrag 1.-4. trinn 
Skolebidrag 1.-4. trinn indikerer hvor mye skolen har bidratt til elevenes læring i de grunnleggende 
ferdigheter/fag som testes på nasjonale prøver på 5. trinn sammenlignet med bidraget til elever med 
tilsvarende elevbakgrunn på landsnivå. 

Skole-/kommunebidraget tilsvarer dermed forskjellen mellom det de gjennomsnittlige skalapoeng 
elevene faktisk oppnår på de nasjonale prøvene og det snittet de forventes å oppnå dersom 
skolens/kommunens bidrag er likt med landsgjennomsnittet. 

 

 

Lokale mål 
Grunnskolen i Lyngen skal i samarbeid med hjemmet gi elevene et best mulig faglig og sosialt grunnlag 
til å begynne på og fullføre videregående opplæring. Grunnskolen i Lyngen skal arbeide systematisk med 
tidlig innsats og tilpasset opplæring. 

  

 
 

 

Lyngen kommune skoleeier | Fordelt på periode | Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Skoleeiers egenvurdering 

Skolebidragsindikatoren for 1.-4.trinn måler elevenes faglige utvikling ved NP 5.klasse sammenlignet 
med bidraget til elever med samme bakgrunn. For 1.-4.trinn viser skolebidragsindikatoren at vi statistisk 
sett burde ha et bedre resultat ved NP for 5.klasse. Som tidligere nevnt under pkt om NP 5.klasse har vi 
svake resultat, med for mange elever som skårer på mestringsnivå 1. Dette er fokusområde for skolene i 
Lyngen dette skoleåret, blant annet ved at skolene starter med skolebasert kompetanseheving i 
begynneropplæring skoleåret 2020/2021 som et tiltak for å bedre elevenes læringsutbytte. 

 

2.3.6. Skolebidrag 5.-7. trinn 
Skolebidrag 5.-7. trinn indikerer hvor mye skolen har bidratt til elevenes læring i de grunnleggende 
ferdigheter/fag som testes på nasjonale prøver på 8. trinn sammenlignet med bidraget til elever med 
tilsvarende elevbakgrunn på landsnivå. 

Skole-/kommunebidraget tilsvarer dermed forskjellen mellom de gjennomsnittlige skalapoengene elevene 
faktisk oppnår på de nasjonale prøvene og det snittet de forventes å oppnå dersom skolens/kommunens 
bidrag var likt med landsgjennomsnittet. 

 

 

Lokale mål 
Grunnskolen i Lyngen skal i samarbeid med hjemmet gi elevene et best mulig faglig og sosialt grunnlag 
til å begynne på og fullføre videregående opplæring. Grunnskolen i Lyngen skal arbeide systematisk med 
tidlig innsats og tilpasset opplæring. 
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Lyngen kommune skoleeier | Fordelt på periode | Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Skolebidragsindikatoren for mellomtrinnet viser at elevene våre skårer høyere enn forventet utfra sosiale 
forhold og sammenlignbare kommuner på NP i 8.klasse.   

2.3.7. Skolebidrag 8.-10. trinn 
Skolebidrag 8.-10. trinn indikerer hvor mye skolen har bidratt til elevenes læring sammenlignet med 
bidraget til elever med tilsvarende elevbakgrunn på landsnivå. 

Skole-/kommunebidraget tilsvarer dermed forskjellen mellom det karaktergjennomsnittet 
(gjennomsnittlig karakterpoeng) elevene faktisk oppnår på eksamen og det snittet de forventes å oppnå 
dersom skolens/kommunens bidrag er likt med landsgjennomsnittet. 

 

 

Lokale mål 
Grunnskolen i Lyngen skal i samarbeid med hjemmet gi elevene et best mulig faglig og sosialt grunnlag 
til å begynne på og fullføre videregående opplæring. Grunnskolen i Lyngen skal arbeide systematisk med 
tidlig innsats og tilpasset opplæring. 
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Skoleeiers egenvurdering 

Skolebidragsindikatoren for ungdomstrinnet viser at elevene har omtrent det faglige utbyttet som er 
forventet utfra forutsetninger når de er ferdige på ungdomsskolen i Lyngen. Indikatoren svinger over år. 

2.4. Gjennomføring 
Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. 
Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet 
anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO 

 

2.4.1. Overgangen fra grunnskole til VGO 
Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra 
grunnskolen. 
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En feil i Skoleporten gjør at overganger fra grunnskole til VGO ikke vises i mal for tilstandsrapport for 
offentlige skoleeiere. Vi jobber med å løse problemet, og anbefaler at man inntil videre henter ut tallene 
fra rapportbyggeren i Skoleporten. 

 

 

Lokale mål 
Grunnskolen i Lyngen skal i samarbeid med hjemmet gi elevene et best mulig faglig og sosialt grunnlag 
til å begynne på og fullføre videregående opplæring. Grunnskolen i Lyngen skal arbeide systematisk med 
tidlig innsats og tilpasset opplæring. 

  

 
 

 

Lyngen kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | 
Offentlig eierform 

Indikator og nøkkeltall  2017 2018 2019 

Elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole  

Lyngen kommune skoleeier   100,0 

Troms og Finnmark fylke    

Nasjonalt    
Lyngen kommune skoleeier, Grunnskole, Overgangen fra grunnskole til VGO, Offentlig, Alle trinn, Begge 

kjønn 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Samtlige elever fra Lyngen kommune stqartet i videregående skole samme år som avsluttet grunnskole i 
2019 
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3. System for oppfølging (internkontroll) 
System for kvalitetsutvikling etter Opplæringslova § 13-10 er i bruk ved alle kommunens grunnskoler. 
Rektorene rapproterer innen 1.juli hvert år på eventuelle avvik etter Opplæringslova som så tas med 
videre til budsjettbehandlinga på høsten dersom det er nødvendig. 

Revidering av systemet skjer årlig og er i tråd med nasjonalt regelverk, forskrifter, rundskriv og 
kommunale vedtak. 

En gjennomgang av system for kvalitetsutvikling etter Opplæringslova § 13-10 ga følgende avvik for 
skoleåret 2019/2020: 

Alle skoler: 

Avvik i fag- og timefordeling med bakgrunn i nedstenging og gradvis åpning av skolene : Covid 19 

Eidebakken: 

Manglende dokumentasjon på gjennomgåtte emner i årsplaner 

Manglende rutiner for å kvalitetssikre gjennomført underveisvurdering, halvårsvurdering og vurdering i 
fag 

Manglende godkjenning etter Lov om miljøretta helsevern 

Manglende morsmålslærer 

Manglende kvalifiserte lærere 

Lenangen: 

Manglende lekeplasskontroll 

Lyngsdalen: 

Manglende måloppnåelse svømming grunnet stengt tunnell og Covid-19. 
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4. Konklusjon 
Tilstandsrapporten for skoleåret 2019/2020 viser at kommunen leverer gode resultat innenfor mange 
områder. Spesielt gode er resultatene våre elever har på sentralgitt eksamen og Nasjonale prøver for 
ungdomstrinnet. 

Mest bekymringsfullt er svake resulat på NP i 5.klasse over flere år. Skolene vil starte opp med 
skolebasert utvikling innenfor begynneropplæring høsten 2020, med støtte fra UiT og i samarbeid med 
regionen. 

Skolene i Lyngen har inneværende og neste skoleår fokus på innføring av fagfornyelsen samt vurdering 
for læring, i tillegg til arbeidet som igangsettes med begynneropplæring knyttet til fagfornyelsen. 

Innmeldte avvik vil følges opp. 
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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 
27/20 Lyngen levekårsutvalg 21.09.2020 
95/20 Lyngen kommunestyre 30.09.2020 

 

Overtagelse av naustet og åttringen på Nordnes 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Fullmakt Isaksen 
2 Avtaler Nordnes 
3 ForespørselSOL 

 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 21.09.2020  
 

Behandling: 
VEDTAK: 
Lyngen Levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 
Lyngen kommune igangsetter en eventuell overføring av åttring, naust og tomteareal til Kåfjord 
kommune. 
 

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 17.09.2020  
 

Behandling: 
VEDTAK: 
Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst 
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Vedtak: 
Lyngen kommune igangsetter en eventuell overføring av åttring, naust og tomteareal til Kåfjord 
kommune. 
 
 
 
 

 

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. 
 
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 
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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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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/1192 -10 

Arkiv: L32 

Saksbehandler:  Anette Holst 

 Dato:                 27.05.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
24/20 Lyngen levekårsutvalg 21.09.2020 
96/20 Lyngen kommunestyre 30.09.2020 

 

Vedtak om nordsamiske navn i Lyngen kommune 

Henvisning til lovverk: 
 
Lov om stedsnavn 
Vedlegg 
1 Navnesaksskjema sak 2029-136 samiske stedsnavn i Lyngen kommune.PDF 
2 Vedtak i sak 2020/136 - nordsamiske stedsnavn og ett norsk stedsnavn i Lyngen kommune 
3 Vedtak i sak 2020-136 - nordsamiske stedsnavn og ett norsk stedsnavn i Lyngen 

kommune.PDF 
 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 21.09.2020  

Behandling: 
VEDTAK: 
Lyngen Levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 
1.Lyngen kommune vedtar følgende nordsamiske navn på tettsteder, bygder og grender: 
 
Løpenummer Vedtak Navn på Norsk parallellnavn 
4 Davit Ittarvuotna Bygdelag Nord-Lenangen 
9 Siskkit Ittarvuotna Bygdelag Sør-Lenangen 
27 Gárgu Bygdelag Lenangsøyra 
36 Láhttárluokta Bygdelag Lattervik 
45 Jávremohkki Bygdelag Jægervatnet 
54 Dáktenjárga Grend Bensnes 
57 Biehtarnjárga Grend Storsteinnes 
60 Muotkevuotna Bygdelag Kjosen 
70 Guohcavuohppi Bygdelag Rottenvik 
74 Ávdoluotnjárga Grend Kviteberg 
79 Náhkkejohka Grend Skinnelv 
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83 Vátnejohka Grend Elvejorda 
95 Luoktabahta Grend Årøybukt 
106 Muotki Tettsted Lyngseidet 
108 Finnavuolli Tettbebyggelse Karnes 
113 Gárnjárga Grend Indre Karnes 
141 Sieiddinjárga Grend Ørnes 
143 Goalsevuohppi Grend Oksvik 
145 Vuoivuotna Bygdelag Pollen 

 
2. Navnene kunngjøres etter Lov om stedsnavn 
 
Budsjettdekning: 
 
Kr 200 000 søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2021 -2024 
 

 
 

 

Rådmannens innstilling 
1.Lyngen kommune vedtar følgende nordsamiske navn på tettsteder, bygder og grender: 
 
Løpenummer Vedtak Navn på Norsk parallellnavn 
4 Davit Ittarvuotna Bygdelag Nord-Lenangen 
9 Siskkit Ittarvuotna Bygdelag Sør-Lenangen 
27 Gárgu Bygdelag Lenangsøyra 
36 Láhttárluokta Bygdelag Lattervik 
45 Jávremohkki Bygdelag Jægervatnet 
54 Dáktenjárga Grend Bensnes 
57 Biehtarnjárga Grend Storsteinnes 
60 Muotkevuotna Bygdelag Kjosen 
70 Guohcavuohppi Bygdelag Rottenvik 
74 Ávdoluotnjárga Grend Kviteberg 
79 Náhkkejohka Grend Skinnelv 
83 Vátnejohka Grend Elvejorda 
95 Luoktabahta Grend Årøybukt 
106 Muotki Tettsted Lyngseidet 
108 Finnavuolli Tettbebyggelse Karnes 
113 Gárnjárga Grend Indre Karnes 
141 Sieiddinjárga Grend Ørnes 
143 Goalsevuohppi Grend Oksvik 
145 Vuoivuotna Bygdelag Pollen 

2. Navnene kunngjøres etter Lov om stedsnavn 
Budsjettdekning: 
 
 
Kr 200 000 søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2021 -2024 
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Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Navnesak ble reist av Sametinget den 2.12.2016 for å fastsette rett skrivemåte av nordsamiske 
navn til offentlig bruk. Kommunen sendte saken ut på høring den 7.12.2016. En lokal forening 
leverte inn høringssvar, Ivgu NSR. Høringssvaret ble levert den 29.01.2017. Lyngen kommune 
sendte så høringssvar til samisk stedsnavntjeneste og kartverket den 1.10.2017. 
Sametingets stedsnavntjeneste har gitt endelig tilråding om skrivemåter i brev av 06.03.2019. 
Saka inneholder både naturnavn og gårdsnavn, som kartverket har ansvar for å fastsette 
skrivemåten til.  Kartverket har gjort vedtak i sak 2020/136  i brev av 13.03.2020 i samsvar med 
de tilrådde skrivemåtene og informasjonen som har vært gitt om navnebruk for gårdsnavn og 
naturnavn. 
Etter lov om stedsnavn § 7 skal kommunen velge og vedta navn på tettsteder, grender, 
kommunale veier, bydeler, boligfelt og kommunale anlegg. 
Kommunestyret i Lyngen bes nå å gjøre endelige vedtak i saken.  
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
 
Økonomiske konsekvenser 
Det er ønskelig med tre-språklige skilt i bygder og tettsteder. Når kvensk stedsnavntjeneste 
kommer med sin tilråding, vil det påløpe kostnader med ny skilting, men rådmannen anbefaler 
at man avventer de kvenske stedsnavnene før nye skilt bestilles. 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
 
Miljøkonsekvenser 
 
Folkehelse/friluftsliv 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Når skrivemåten av et stedsnavn skal fastsettes for offentlig bruk, er hovedregelen at 
skrivemåten skal ta utgangpunkt i den nedarva lokale uttalen av navnet. I tillegg må det tas 
hensyn til det som er registrert i Sentralt stedsnavnregister (SSR) fra før, normeringspraksisen i 
området og skrifttradisjonene for navnet saken gjelder. Lokale ønsker fra de som har uttalerett 
skal også spille inn. 
Lyngen kommune har hatt saka ute på høring. Innspill fra høringsrunden er tatt med i 
Sametingets endelige tilråding.  
Vedtaket følger stedsnavntjenestens tilrådinger.
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NAVNEKONSULENTTJENESTEN:

N A V N E S A K  n r :  2 0 1 9 / 1 3 6  K O M M U N E   1938 Lyngen - Ivgu    
Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 

Nr Koordinat 

Angi datum 

og system 

N= 

Ø= 

Objekttype 

Angi evt. 

GAB-id.nr 

(gnr, bnr, 

adr.kode, 

gatekode) 

Evt. skrivemåte-

alternativ 

Angi kilde 

S=synfaring 

H=hydr. orig. 

B=brev     osv 

Angi språk hvis 

samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 

offentlig bruk 

Angi kilder 

N5=økonomisk 

kartverk 

N50=Norge 1:50000 

Dnl=Den norske los 

S=sjøkart       osv 

Foreløpig 

tilråding 

fra navne-

konsulentene 

Høringsuttalelser 

Angi kilde 

E=eier/fester 

K=kommunen 

L=lokale 

organisasjoner 

O=andre offentlige 

instanser 

Endelig tilråding 

 fra navne-

konsulentene 

Vedtak 

Vedtaksinstans er Statens 

kartverk om ikke annet er 

angitt 

K=kommunen 

Fk=fylkeskommunen 

V=Vegvesenet 

Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 

(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 

Evt. henvisning til følgeskriv 

 

 

Side 1 

 

 
  Strekninga Nord-Lenangen- Ullsnes   

1 7792820 
926529 

Sund i sjø Rávdnji Straumen Rávdnji  Rávdnji Rávdnji Qvigstad s. 58: I Nord-Lenangen er 
Rawdnje, n. Straumen 

 

2 7757923 
926169 

Fjord Davit 
Ittarvuotna 

Nordlenangen Davit 
Ittarvuotna 

 Davit 
Ittarvuotna 

Davit Ittarvuotna   

3  Gård 108  Lenangen nordre Davit 
Ittarvuotna 

 Davit 
Ittarvuotna 

Davit Ittarvuotna Qvigstad s. 49: Lenangen Nordre, lp. Davet 
Iddar-vuodna  

 

4 7796375 
926653 

Bygdelag Davit 
Ittarvuotna 

Nord-Lenangen Davit 
Ittarvuotna 

 Davit 
Ittarvuotna 

K   

5 7757923 
703399 

Fjord Vuotnabahta Nordlenangsbotn Vuotnabahta  Vuotnabahta Vuotnabahta Qvigstad s. 58: Vuodnabatta (fjordbotn), n. 
Vågen 

 

5a 7757923 
703399 

Fjord Norsk Vågen    Vågen KV: Vågen er navnet på fjorden 
fra Straumen og innover, oppl. fra 
lokalkjent person. Jf. adressenavnet 
Vågveien 

 

6 7782940 
921568 

Fjord Siskkit 
Ittarvuotna 

Sørlenangen Siskkit 
Ittarvuotna 

 Siskkit 
Ittarvuotna 

Siskkit Ittarvuotna   

7 7762078 
707665 

Landskapso
mråde 

Ittarvuotna Lenangen Ittarvuotna  Ittarvuotna Ittarvuotna QV IV 29: 34, 68, 318 
KV: Jf. Norsk Lenangen 

 

8  Gård 112  Lenangen Søndre Sisskit 
Ittarvuotna 

 Siskkit 
Ittarvuotna 

Siskkit Ittarvuotna Qvigstad s. 49: Lenangen søndre, lp. Sisket 
Iddar-vuodna (av sisket, indre) 

 

9 7784069 
922537 

Bygdelag Siskkit 
Ittarvuotna 

Sør-Lenangen Siskkit 
Ittarvuotna 

 Siskkit 
Ittarvuotna 

K   

10  Botn  Sør-Lenangsbotn Ittarvuotna  Ittarvuotna Ittarvuotna Lars J. Walkeapää, f.1928,  
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NAVNEKONSULENTTJENESTEN:

N A V N E S A K  n r :  2 0 1 9 / 1 3 6  K O M M U N E   1938 Lyngen - Ivgu    
Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 

Nr Koordinat 

Angi datum 

og system 

N= 

Ø= 

Objekttype 

Angi evt. 

GAB-id.nr 

(gnr, bnr, 

adr.kode, 

gatekode) 

Evt. skrivemåte-

alternativ 

Angi kilde 

S=synfaring 

H=hydr. orig. 

B=brev     osv 

Angi språk hvis 

samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 

offentlig bruk 

Angi kilder 

N5=økonomisk 

kartverk 

N50=Norge 1:50000 

Dnl=Den norske los 

S=sjøkart       osv 

Foreløpig 

tilråding 

fra navne-

konsulentene 

Høringsuttalelser 

Angi kilde 

E=eier/fester 

K=kommunen 

L=lokale 

organisasjoner 

O=andre offentlige 

instanser 

Endelig tilråding 

 fra navne-

konsulentene 

Vedtak 

Vedtaksinstans er Statens 

kartverk om ikke annet er 

angitt 

K=kommunen 

Fk=fylkeskommunen 

V=Vegvesenet 

Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 

(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 

Evt. henvisning til følgeskriv 

 

 

Side 2 

 

11  Vik I Sjø  Lenangsbotn Ittarvuotna  Ittarvuotna  Utgår  

12 7757303 
694023 

Vik i sjø  Hesjebukta Heaskebuktu  Heaskebuktu Heaskebuktu Qvigstad s. 49: Hesjebukta, lp. Hæs’ke-
buk’to 

 

13 7747656
  

692292 

Bruk  Botn  Vuotnabahsiida  Vuotnabahsiida  Utgår Qvigstad s. 49: Botn, lp. Vuodnabat-siida 
(fjordbotngården) 
 
KV: Navnet kan ikke vedtas ettersom 
brukseier ikke har fått uttale seg. 

 

14   
7747360
  

692283 

Bekk  Tømmerelva Dimbbarjohka  Dimbbarjohka Dimbbarjohka Qvigstad s. 58: Dimbar-jǫkka, n. 
Tømmerelva, faller ut innenfor bruket Botn 

 

15 7747656
  

692292 

Øyr  Blokkøra Ploahkka  Ploahkka Ploahkka Qvigstad s. 49: Blokkøra, lp. Ploak’ka  

16 7746867
  

694460 

Ås  Ololsatinden Ploahkavárri  Ploahkavárri Ploahkavárri Qvigstad s. 58: Ploahka-varre, 
n.Bertelfjellet (efter en oppsitter, Bertel), 
K: Stortind 
Denne toppen er merka som Stortind på 
eldre kart.  

 

17 7784300 
923130 

Bekk Biertnajohka Bjørnelva Biertnajohka  Biertnajohka Biertnajohka Qvigstad s. 58: Bierdna-jǫkka, n. Bjørnelva, 
gjennom Bierdna-vag’ge, n. Bjørndalen, ell. 
Čāzam-vag’ge; Čāzam-čǫk’ka ell. Stađđe(-
čǫk’ka), n. Steet 
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NAVNEKONSULENTTJENESTEN:

N A V N E S A K  n r :  2 0 1 9 / 1 3 6  K O M M U N E   1938 Lyngen - Ivgu    
Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 

Nr Koordinat 

Angi datum 

og system 

N= 

Ø= 

Objekttype 

Angi evt. 

GAB-id.nr 

(gnr, bnr, 

adr.kode, 

gatekode) 

Evt. skrivemåte-

alternativ 

Angi kilde 

S=synfaring 

H=hydr. orig. 

B=brev     osv 

Angi språk hvis 

samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 

offentlig bruk 

Angi kilder 

N5=økonomisk 

kartverk 

N50=Norge 1:50000 

Dnl=Den norske los 

S=sjøkart       osv 

Foreløpig 

tilråding 

fra navne-

konsulentene 

Høringsuttalelser 

Angi kilde 

E=eier/fester 

K=kommunen 

L=lokale 

organisasjoner 

O=andre offentlige 

instanser 

Endelig tilråding 

 fra navne-

konsulentene 

Vedtak 

Vedtaksinstans er Statens 

kartverk om ikke annet er 

angitt 

K=kommunen 

Fk=fylkeskommunen 

V=Vegvesenet 

Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 

(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 

Evt. henvisning til følgeskriv 

 

 

Side 3 

 

18 7786312 
924914 

Fjell Miehtevárri Rundfjellet Miehtevárri  Miehtevárri Miehtevárri Qvigstad s. 58: Miette-varre(av miette, som 
heller nedover) 
Lars J. Walkeapää, f.1928: Miehtevárri 

 

119 
 
 

 19 a 

7784564 
924512 

Dal Čázanvággi Bjørndalen Čázanvággi  Biertnavággi 
 
Čázanvággi 
 
 

Biertnavággi 
 
Čázanvággi 
(sidenavn) 

Qvigstad s. 58: Bierdna-jǫkka, n. Bjørnelva, 
gjennom Bierdna-vag’ge, n. Bjørndalen, ell. 
Čāzam-vag’ge; Čāzam-čǫk’ka ell. Stađđe(-
čǫk’ka), n. Steet 

 

20 
 

20 a 
 

7783867 
925779 

Topp Čázančohkka 
 

Stetinden Čázančohkka 
 

 Stáđđi 
 
Čázančohkka 

Stáđđi 
 
Čázančohkka 
(sidenavn) 

Qvigstad s. 58: Bierdna-jǫkka, n. Bjørnelva, 
gjennom Bierdna-vag’ge, n. Bjørndalen, ell. 
Čāzam-vag’ge; Čāzam-čǫk’ka ell. Stađđe(-
čǫk’ka), n. Steet 

 

21 
 
 
 

21 a 
 

7775891 
921422 

Tjern Suhpejávri Aspevatnet Suhpejávri  Suhpejávri 
 
 
Beahcevákkijáv
ri 

Suhpejávri 
 
 
Beahcevákkijávri 
 
(sidenavn) 

Qvigstad s. 58: Vuodna-(-bat-)- jǫkka 
(fjordbotnelva), n. Botnelva ell.Bæcce-
vagge-jǫkka (furudalselva) kommer fra 
Jiek’ke-jaw’re (jøkelvannet) og går gjennom 
Bæcce-vagge-jawre (furudalsvannet) ell. 
Suppe-jaw’re(Aspevannet) i Bæcce-vag’ge 

 

22 7776449 
921306 

Bekk Vuotnabahtjo
hka 

Botnelva Vuotnabahtjoh
ka 

 Vuotnabahjohk
a 
 
 

Vuotnabahjohka Qvigstad s. 58: Vuodna-(-bat-)- jǫkka 
(fjordbotnelva), n. Botnelva ell.Bæcce-
vagge-jǫkka (furudalselva) kommer fra 
Jiek’ke-jaw’re (jøkelvannet) og går gjennom 
Bæcce-vagge-jawre (furudalsvannet) ell. 
Suppe-jaw’re(Aspevannet) i Bæcce-vag’ge 
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NAVNEKONSULENTTJENESTEN:

N A V N E S A K  n r :  2 0 1 9 / 1 3 6  K O M M U N E   1938 Lyngen - Ivgu    
Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 

Nr Koordinat 

Angi datum 

og system 

N= 

Ø= 

Objekttype 

Angi evt. 

GAB-id.nr 

(gnr, bnr, 

adr.kode, 

gatekode) 

Evt. skrivemåte-

alternativ 

Angi kilde 

S=synfaring 

H=hydr. orig. 

B=brev     osv 

Angi språk hvis 

samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 

offentlig bruk 

Angi kilder 

N5=økonomisk 

kartverk 

N50=Norge 1:50000 

Dnl=Den norske los 

S=sjøkart       osv 

Foreløpig 

tilråding 

fra navne-

konsulentene 

Høringsuttalelser 

Angi kilde 

E=eier/fester 

K=kommunen 

L=lokale 

organisasjoner 

O=andre offentlige 

instanser 

Endelig tilråding 

 fra navne-

konsulentene 

Vedtak 

Vedtaksinstans er Statens 

kartverk om ikke annet er 

angitt 

K=kommunen 

Fk=fylkeskommunen 

V=Vegvesenet 

Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 

(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 

Evt. henvisning til følgeskriv 

 

 

Side 4 

 

23 7775079 
923408 

Elv Beahcevákkij
ohka 

Strupskardelva Beahcevákkijoh
ka 

 Beahcevákkijoh
ka 

Beahcevákkijohka Qvigstad s. 58: Vuodna-(-bat-)- jǫkka 
(fjordbotnelva), n. Botnelva ell.Bæcce-
vagge-jǫkka (furudalselva) kommer fra 
Jiek’ke-jaw’re (jøkelvannet) og går gjennom 
Bæcce-vagge-jawre 2424(furudalsvannet) 
ell. Suppe-jaw’re(Aspevannet) i Bæcce-
vag’ge 

 

24 7775739 
922527 

Dal Beahcevággi  Beahcevággi  Beahcevággi Beahcevággi Qvigstad s. 58: Vuodna-(-bat-)- jǫkka 
(fjordbotnelva), n. Botnelva ell.Bæcce-
vag’ge-jǫkka (furudalselva) kommer fra 
Jiek’ke-jaw’re (jøkelvannet) og går gjennom 
Bæcce-vagge-jawre (furudalsvannet) ell. 
Suppe-jaw’re(Aspevannet) i Bæcce-vag’ge 

 

25  Bruk  Øra Gárgu  Gárgu Utgår Qvigstad s. 49: Øra, lp. Gar’go 
 
KV: Navnet kan ikke vedtas ettersom 
brukseier ikke er blitt kontakta. 

 

26 7750362 
937331 

Øyr Gárgu Øra Gárgu  Gárgu Gárgu   

27 7783060 
920936 

Bygdelag Gárgu Lenangsøyra Gárgu  Gárgu K   

28  Fjell  Forrholttinden Beahceváhčohk
ka 

 Beahceváhčohk
ka 

Beahceváhčohkka Qvigstad s. 58: Innenfor Botnelva er 
Bæcce-oal’ge (furuaksla), n. Forrholtan og 
Bæcce-vagg-čǫkkat, pl. Forrholttindene 
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NAVNEKONSULENTTJENESTEN:

N A V N E S A K  n r :  2 0 1 9 / 1 3 6  K O M M U N E   1938 Lyngen - Ivgu    
Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 

Nr Koordinat 

Angi datum 

og system 

N= 

Ø= 

Objekttype 

Angi evt. 

GAB-id.nr 

(gnr, bnr, 

adr.kode, 

gatekode) 

Evt. skrivemåte-

alternativ 

Angi kilde 

S=synfaring 

H=hydr. orig. 

B=brev     osv 

Angi språk hvis 

samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 

offentlig bruk 

Angi kilder 

N5=økonomisk 

kartverk 

N50=Norge 1:50000 

Dnl=Den norske los 

S=sjøkart       osv 

Foreløpig 

tilråding 

fra navne-

konsulentene 

Høringsuttalelser 

Angi kilde 

E=eier/fester 

K=kommunen 

L=lokale 

organisasjoner 

O=andre offentlige 

instanser 

Endelig tilråding 

 fra navne-

konsulentene 

Vedtak 

Vedtaksinstans er Statens 

kartverk om ikke annet er 

angitt 

K=kommunen 

Fk=fylkeskommunen 

V=Vegvesenet 

Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 

(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 

Evt. henvisning til følgeskriv 

 

 

Side 5 

 

29 7743375
  

691947 

Fjellkant Beahceoalgi Forrholtan Beahceoalgi  Beahceoalgi Beahceoalgi Qvigstad s. 58: Innenfor Botnelva er 
Bæcce-oal’ge (furuaksla), n. Forrholtan og 
Bæcce-vagg-čǫkkat, pl. Forrholttindene 

 

30 7771970 
921218 

Bekk Guršojohka Forholtelva Guršojohka  Guršojohka Guršojohka Qvigstad s. 58: Forholtelva, lp.Gur’šo-jǫkka 
går gjennom Gur’so-vag’ge (skardalen)og 
faller ut i Jægervannet 

 

31 7772048 
921895 

Dal Guršovággi  
 

Guršovággi  Guršovággi Guršovággi Qvigstad s. 58:   Forholtelva, lp.Gur’šo-
jǫkka går gjennom Gur’so-vag’ge 
(skardalen)og faller ut i Jægervannet 

 

32 7754025 
690593 

Gård 114  Ravika Ráluokta  Ráluokta Ráluokta Qvigstad s. 49: Ravik, lp. Ra-luok’ta  

33 7784311 
919545 

Vik i sjø Ráluokta Ravika Ráluokta  Ráluokta Ráluokta   

34  Gård 116  Lattervik Láhttarluokta  Láhttárluokta Láhttárluokta Qvigstad s. 49: Lattervik, lp. Lat’tar-luok’ta  

35 7779365 
918488 

Vik i sjø Láhttarluokta Lattervika Láhttarluokta  Láhttárluokta Láhttárluokta   

36 7779367 
918746 

Bygdelag Láhttarluokta Lattervik Láhttarluokta  Láhttárluokta K   

37 7777739 
918964 

Bekk Huitojohka Tverrelva Huitojohka  Huitojohka Huitojohka Qvigstad s. 58: Hui’to-jǫkka, n.Tverrelva 
eller Stojotelva 

 

38 7779233 
918794 

Bekk Leaibejohka Olderelva Leaibejohka  Leaibejohka Leaibejohka Qvigstad s. 58: Læibe-jǫkka, Olderelva  

39  Gård 117  Selnes Sálljanjárga  Sálljanjárga Sálljanjárga Qvigstad s. 49: Selnes, lp. Sal’lja-njar’ga 
(seljenes) 
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NAVNEKONSULENTTJENESTEN:

N A V N E S A K  n r :  2 0 1 9 / 1 3 6  K O M M U N E   1938 Lyngen - Ivgu    
Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 

Nr Koordinat 

Angi datum 

og system 

N= 

Ø= 

Objekttype 

Angi evt. 

GAB-id.nr 

(gnr, bnr, 

adr.kode, 

gatekode) 

Evt. skrivemåte-

alternativ 

Angi kilde 

S=synfaring 

H=hydr. orig. 

B=brev     osv 

Angi språk hvis 

samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 

offentlig bruk 

Angi kilder 

N5=økonomisk 

kartverk 

N50=Norge 1:50000 

Dnl=Den norske los 

S=sjøkart       osv 

Foreløpig 

tilråding 

fra navne-

konsulentene 

Høringsuttalelser 

Angi kilde 

E=eier/fester 

K=kommunen 

L=lokale 

organisasjoner 

O=andre offentlige 

instanser 

Endelig tilråding 

 fra navne-

konsulentene 

Vedtak 

Vedtaksinstans er Statens 

kartverk om ikke annet er 

angitt 

K=kommunen 

Fk=fylkeskommunen 

V=Vegvesenet 

Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 

(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 

Evt. henvisning til følgeskriv 

 

 

Side 6 

 

40 7776430 
917913 

Ås Sálljavárdu Selnesåsen Sálljavárdu  Sálljavárdu Sálljavárdu Qvigstad s. 58: Sal’lja-var’do ell. Sallj-njarg-
var’do, n. Selnesåsen 

 

41 7775359 
916670 

Nes i sjø Sálljanjárga Selnes Sálljanjárga  Sálljanjárga Sálljanjárga   

42  Gård 118  Jægervatnet Jávremohkki  Jávremohkki Jávremohkki Qvigstad s. 49: Jægervatnet, lp. Jawre-
mǫkke (vatnbukta)(om gården og bukta)  

 

43 
 
 
 

43 a 

7772419 
919741 

Vann Jávremohkjáv
ri/Itnojávri 

Jægervatnet Jávremohkjávri
/Itnojávri 

ISS: Det norske 
navnet anses å 
være en 
forveksling mellom 
det samiske navnet 
for myr. I begge 
ender av innsjøen 
er det store 
myrområder. 
Ingen innspill til 
hvordan dette skal 
refereres i 
navnebruken, men 
mener det er viktig 
å nevne.  

Itnojávri 
 
 
Jávremohkijávri 
(sidenavn) 

Itnojávri 
 
 
Jávremohkijávri 
 
(sidenavn) 

Lars J. Walkeapää, f.1928: Idnojávri 
 
Qvigstad s. 58: Jaw’re-mǫkk-jǫkka, n. 
Jegervasselva, kommer fra Jaw’re-mǫkk-
jaw’re, ell. Idno-jaw’re, jmf.s.. 49, gnr.14 

 

44 7773175 
917653 

Elv Jávremohkjo
hka 

Jægervasselva Jávremohkjohk
a 

 Jávremohkijohk
a 

Jávremohkijohka Qvigstad s. 58: Jaw’re-mǫkk-jǫkka, n. 
Jegervasselva, kommer fra Jaw’re-mǫkk-
jaw’re, ell. Idno-jaw’re, jmf.s.. 49, gnr.14 
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NAVNEKONSULENTTJENESTEN:

N A V N E S A K  n r :  2 0 1 9 / 1 3 6  K O M M U N E   1938 Lyngen - Ivgu    
Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 

Nr Koordinat 

Angi datum 

og system 

N= 

Ø= 

Objekttype 

Angi evt. 

GAB-id.nr 

(gnr, bnr, 

adr.kode, 

gatekode) 

Evt. skrivemåte-

alternativ 

Angi kilde 

S=synfaring 

H=hydr. orig. 

B=brev     osv 

Angi språk hvis 

samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 

offentlig bruk 

Angi kilder 

N5=økonomisk 

kartverk 

N50=Norge 1:50000 

Dnl=Den norske los 

S=sjøkart       osv 

Foreløpig 

tilråding 

fra navne-

konsulentene 

Høringsuttalelser 

Angi kilde 

E=eier/fester 

K=kommunen 

L=lokale 

organisasjoner 

O=andre offentlige 

instanser 

Endelig tilråding 

 fra navne-

konsulentene 

Vedtak 

Vedtaksinstans er Statens 

kartverk om ikke annet er 

angitt 

K=kommunen 

Fk=fylkeskommunen 

V=Vegvesenet 

Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 

(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 

Evt. henvisning til følgeskriv 

 

 

Side 7 

 

45 7773155 
917754 

Bygdelag Jávremohkki Jægervatnet Jávremohkki ISS: Det norske 
navnet anses å 
være en 
forveksling mellom 
det samiske navnet 
for myr. I begge 
ender av innsjøen 
er det store 
myrområder.  

 
Jávremohkki  
 
 
 

K Lars J. Walkeapää, f.1928: Idnojávri  

46 7768874 
917515 

Fjell Itnavárri Barheia   Itnovárri Itnovárri Lars J. Walkeapää, f.1928: Idnovárri 
Qvigstad s. 59: Mellom Jegervatnet og 
fjorden er Idno-varre, n. Bakkebyåsen 

 

47 7766584 
920473 

Elv Gielasjohka Trollvasselva Gielasjohka  Gielasjohka Gielasjohka 
 

Qvigstad s. 59: I Jægervatnet faller fra S 
Gielas-jǫkka (kjølelva), n. Trollvasselva,  fra 
Gielas-jawre, n.Trollvatnet 
Gielasjávri har status godkjent i SSR 

 

48 7736521
  

690420 

Li  Aslaklia Fávrresborri  Fávrresborri Fávrresborri Qvigstad s. 59: På S-siden av Stortindelva 
ved Vassbotn er Fawres(Vawres-)- borre 
(fagerfjellet), n. Aslaklia 

 

  Strekninga Ullsnes- Lyngseidet   

49  Gård 121  Ullsnes Ulsnjárga  Ulsnjárga Ulsnjárga Qvigstad s. 49: Ulsnes, lp. Uls-njar’ga  

50 7766920 
915559 

Nes i sjø Ulsnjárga Ullsnes Ulsnjárga  Ulsnjárga Ulsnjárga   

51 7766163 
916860 

Gård 123 Bávttit Svensby Bávttit  Bávttit Bávttit Qvigstad s. 49: Svensby, lp. Bavtet, pl. 
(bergene), n. Ytre og Indre Berg 
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NAVNEKONSULENTTJENESTEN:

N A V N E S A K  n r :  2 0 1 9 / 1 3 6  K O M M U N E   1938 Lyngen - Ivgu    
Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 

Nr Koordinat 

Angi datum 

og system 

N= 

Ø= 

Objekttype 

Angi evt. 

GAB-id.nr 

(gnr, bnr, 

adr.kode, 

gatekode) 

Evt. skrivemåte-

alternativ 

Angi kilde 

S=synfaring 

H=hydr. orig. 

B=brev     osv 

Angi språk hvis 

samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 

offentlig bruk 

Angi kilder 

N5=økonomisk 

kartverk 

N50=Norge 1:50000 

Dnl=Den norske los 

S=sjøkart       osv 

Foreløpig 

tilråding 

fra navne-

konsulentene 

Høringsuttalelser 

Angi kilde 

E=eier/fester 

K=kommunen 

L=lokale 

organisasjoner 

O=andre offentlige 

instanser 

Endelig tilråding 

 fra navne-

konsulentene 

Vedtak 

Vedtaksinstans er Statens 

kartverk om ikke annet er 

angitt 

K=kommunen 

Fk=fylkeskommunen 

V=Vegvesenet 

Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 

(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 

Evt. henvisning til følgeskriv 

 

 

Side 8 

 

52 7760947 
919259 

Nes i sjø Dáktenjárga Bensnes Dáktenjárga  Dáktenjárga Dáktenjárga   

53  Gård 124  Bentsnes Dáktenjárga  Dáktenjárga Dáktenjárga Qvigstad s. 49: Bentsnes, lp. Dak’te-njar’ga 
(beinnes) 

 

54 7761004 
919577 

Grend Dáktenjárga Bensnes Dáktenjárga  Dáktenjárga K   

55 7760243 
920406 

Nes i sjø Biehtarnjárga Storsteinneset Biehtarnjárga  Biehtárnjárga Biehtárnjárga   

56  Gård 91 Biehtárnjárga Storsteinnes Biehtarnjárga  Biehtárnjárga Biehtárnjárga Qvigstad s. 50: Storsteinnes, lp. Biettar-
njar’ga (Petternes) 

 

57 7760335 
921082 

Grend Biehtarnjárga Storsteinnes Biehtarnjárga  Biehtárnjárga K   

58 7732142
  

689926 

Bekk Láirejohka Storelva Láirejohka  Láirejohka Láirejohka Lars J. Walkeapää, f.1928,, kaller Láirejohka 
for Storsteinneselva på norsk 
Qvigstad s. 59: Laire-jǫkka (leirelva), n. 
Storsteinneselva, som kommer fra en isbre 
og og har uklart vann 

 

59 7759002 
923388 

Fjord Muotkevuotn
a 

Kjosen Muotkevuotna  Muotkevuotna Muotkevuotna Qvigstad s. 59: Muotke-vuodna 
(eidefjorden), n. Kjosen 

 

60 7758988 
932197 

Bygdelag Muotkevuotn
a 

Kjosen Muotkevuotna  Muotkevuotna K QV IV 29: 4 
QV IV 29: 392 
QV IV 29: 106 
QV IV 29: 108 

 

61 7757212 
931868 

Ås Jearavárri Gjerdaksla Jearavárri  Jearavárri Jearavárri Qvigstad s. 59: Jǣravarre, n. Gjertind og 
Unna-vaggaš-jǫkka (lilledalselva), n. 
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NAVNEKONSULENTTJENESTEN:

N A V N E S A K  n r :  2 0 1 9 / 1 3 6  K O M M U N E   1938 Lyngen - Ivgu    
Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 

Nr Koordinat 

Angi datum 

og system 

N= 

Ø= 

Objekttype 

Angi evt. 

GAB-id.nr 

(gnr, bnr, 

adr.kode, 

gatekode) 

Evt. skrivemåte-

alternativ 

Angi kilde 

S=synfaring 

H=hydr. orig. 

B=brev     osv 

Angi språk hvis 

samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 

offentlig bruk 

Angi kilder 

N5=økonomisk 

kartverk 

N50=Norge 1:50000 

Dnl=Den norske los 

S=sjøkart       osv 

Foreløpig 

tilråding 

fra navne-

konsulentene 

Høringsuttalelser 

Angi kilde 

E=eier/fester 

K=kommunen 

L=lokale 

organisasjoner 

O=andre offentlige 

instanser 

Endelig tilråding 

 fra navne-

konsulentene 

Vedtak 

Vedtaksinstans er Statens 

kartverk om ikke annet er 

angitt 

K=kommunen 

Fk=fylkeskommunen 

V=Vegvesenet 

Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 

(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 

Evt. henvisning til følgeskriv 

 

 

Side 9 

 

Gjerelva, fra Unna-vaggaš-jawre 
(lilledalsvann) 

62 7757006 
932725 

Elv Unnavákkášjo
hka 

Gjerdelva Unnavákkášjoh
ka 

 Unnavákkášjoh
ka 

Unnavákkášjohka Qvigstad s. 59: Jǣravarre, n. Gjertind og 
Unna-vaggaš-jǫkka (lilledalselva), n. 
Gjerelva, fra Unna-vaggaš-jawre 
(lilledalsvann) 

 

63 7756240 
931227 

Dal Unnavákkáš Gjerdedalen Unnavákkáš  Unnavákkáš Unnavákkáš Qvigstad s. 59: Jǣravarre, n. Gjertind og 
Unna-vaggaš-jǫkka (lilledalselva), n. 
Gjerelva, fra Unna-vaggaš-jawre 
(lilledalsvann) 

 

  Strekninga Rottenvik- nordover til Årøybukta   

64 7766009 
935176 

mo Sáhtár Sattaren Sáhtár  Sáhtár Sáhtár Qvigstad s. 55: Sattar (g. Sat’tar), n. Sateren  

65  Gård 93  Rottenvika Guohcavuohpp
i 

 Guohcavuohpp
i 

Guohcavuohppi Qvigstad s. 49: Rottenvik, lp. Guocca-
vuop’pe 

 

66  Bruk 93/1  Rottenvikneset Guohcavuohpn
járga 

 Guohcavuohnjá
rga 

Utgår Qvigstad s. 49: Rottenvikneset, lp. Guocca-
vuopp-njar’ga 
 
KV: Bruk 93/1 er Mortesnes 

 

67 7760214 
936786 

Vik i sjø Guohcavuohp
pi 

Rottenvika Guohcavuohpp
i 

 Guohcavuohpp
i 

Guohcavuohppi   

68 7761788 
936328 

Elv Guohcavuohp
johka 

Rottenvikelva Guohcavuohpj
ohka 

 Guohcavuohjo
hka 

Guohcavuohjohka Qvigstad s. 55: Guocca-vuopp-jǫkka, n. 
Rottenvikelva ell. Storelva, fra Guocca-
vuopp-jaw’re, n. Rottenvikvatnet ell. 
Storelvvatnet 

 

113



NAVNEKONSULENTTJENESTEN:

N A V N E S A K  n r :  2 0 1 9 / 1 3 6  K O M M U N E   1938 Lyngen - Ivgu    
Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 

Nr Koordinat 

Angi datum 

og system 

N= 

Ø= 

Objekttype 

Angi evt. 

GAB-id.nr 

(gnr, bnr, 

adr.kode, 

gatekode) 

Evt. skrivemåte-

alternativ 

Angi kilde 

S=synfaring 

H=hydr. orig. 

B=brev     osv 

Angi språk hvis 

samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 

offentlig bruk 

Angi kilder 

N5=økonomisk 

kartverk 

N50=Norge 1:50000 

Dnl=Den norske los 

S=sjøkart       osv 

Foreløpig 

tilråding 

fra navne-

konsulentene 

Høringsuttalelser 

Angi kilde 

E=eier/fester 

K=kommunen 

L=lokale 

organisasjoner 

O=andre offentlige 

instanser 

Endelig tilråding 

 fra navne-

konsulentene 

Vedtak 

Vedtaksinstans er Statens 

kartverk om ikke annet er 

angitt 

K=kommunen 

Fk=fylkeskommunen 

V=Vegvesenet 

Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 

(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 

Evt. henvisning til følgeskriv 

 

 

Side 10 

 

69 7762104 
933375 

Vann Guohcavuohp
jávri 

Rottenvikvannet Guohcavuohpjá
vri 

 Guohcavuohjáv
ri 

Guohcavuohjávri Qvigstad s. 55: Guocca-vuopp-jǫkka, n. 
Rottenvikelva ell. Storelva, fra Guocca-
vuopp-jaw’re, n. Rottenvikvatnet ell. 
Storelvvatnet 

 

70 7760738 
936734 

Bygdelag Guohcavuohp
pi 

Rottenvik Guohcavuohpp
i 

 Guohcavuohpp
i 

K   

71 7759401 
937120 

Grunne I Sjø Solpegrunnen Soalpemađđi Solpegrunnen  Soalpemađđi Soalpemađđi Qvigstad s. 55: Utenfor Rottenvik er 
Soal’pe-máđđe, sj.Solpegrunnen (med er 
Soal’pe-čǫk’ka, en liten fjellknaus NV for 
Dalfjellet 

 

72 7729206 
706396 

Gård 95  Kviteberg Ávdoluotnjárga  Ávdoluotnjárga Ávdoluotnjárga Qvigstad s. 49: Kiteberg, lp. Aw’do-luot-
njar’ga ell Áw’dulas(Aw’delas)-njar’ga, fn 
Autelusniemi 

 

73 7760975 
937689 

Nes Ávdoluotnjár
ga 

Kviteberg Ávdoluotnjárga  Ávdoluotnjárga Utgår   

74 7760975 
937689 

Grend Ávdoluotnjár
ga 

Kviteberg Ávdoluotnjárga  Ávdoluotnjárga K   

75  Bruk  95/6  Seljevik Sovttaluokta  Sovttaluokta Utgår Qvigstad s. 49: Seljevik, lp. Suovta- ell 
Sǫvta-luokta, 
KV: Navnet kan ikke vedtas ettersom 
brukseier ikke er blitt kontakta. 

 

76 7761880 
938198 

Vik i sjø Sovttaluokta Seljevika Sovttaluokta  Sovttaluokta Sovttaluokta   

77 7763618 
938557 

Bekk Náhkkejohka Skinnelva Náhkkejohka  Náhkkejohka Náhkkejohka QV IV 29: 426  
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NAVNEKONSULENTTJENESTEN:

N A V N E S A K  n r :  2 0 1 9 / 1 3 6  K O M M U N E   1938 Lyngen - Ivgu    
Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 

Nr Koordinat 

Angi datum 

og system 

N= 

Ø= 

Objekttype 

Angi evt. 

GAB-id.nr 

(gnr, bnr, 

adr.kode, 

gatekode) 

Evt. skrivemåte-

alternativ 

Angi kilde 

S=synfaring 

H=hydr. orig. 

B=brev     osv 

Angi språk hvis 

samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 

offentlig bruk 

Angi kilder 

N5=økonomisk 

kartverk 

N50=Norge 1:50000 

Dnl=Den norske los 

S=sjøkart       osv 

Foreløpig 

tilråding 

fra navne-

konsulentene 

Høringsuttalelser 

Angi kilde 

E=eier/fester 

K=kommunen 

L=lokale 

organisasjoner 

O=andre offentlige 

instanser 

Endelig tilråding 

 fra navne-

konsulentene 

Vedtak 

Vedtaksinstans er Statens 

kartverk om ikke annet er 

angitt 

K=kommunen 

Fk=fylkeskommunen 

V=Vegvesenet 

Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 

(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 

Evt. henvisning til følgeskriv 

 

 

Side 11 

 

78  Gård 96  Skinnelva Náhkkejohka  Náhkkejohka Náhkkejohka Qvigstad s. 49: Skinnelva, lp. Nak’ke-jǫkka  

79 7763615 
938445 

Grend Náhkkejohka Skinnelv Náhkkejohka  Náhkkejohka K   

80  Gård 97  Elvejorden Vátnejohka  Vátnejohka Vátnejohka Qvigstad s. 49: Elvejorden, lp. Vadne-jǫkka  

81 7765200 
937598 

Elv Vátnejohka Elvejordselva Vátnejohka  Vátnejohka Vátnejohka Qvigstad s. 55: Vadne-jǫkka, n.Storelva, 
som kommer fra Muotta-varre, n.Snefjellet 
(så fjellet med Fastdalstinden heter 
Muohtavárri, altså?) 

 

82 7765689 
936659 

Tjern Vátnejohkjávr
i 

Elvejordsvatnet/St
orvatnet 

Vátnejohkjávri  Vátnejohjávri Vátnejohjávri Qvigstad s. 55: Vadnejǫk-jaw’re, n. 
Elvejordvatnet 
QV IV 29: 456  

 

83 7765036 
938494 

Grend Vátnejohka Elvejorda Vátnejohka  Vátnejohka K   

84 7765971 
937013 

Tjern Sovrajávri Litlevatnet Sovrajávri  Sovrajávri Sovrajávri Qvigstad s. 55: Sǫw’ra-jawre- , n. 
Årebuktvatnet 

 

85 7765529 
935783 

Bekk Doaresjohka Tverrelva Doaresjohka  Doaresjohka Doaresjohka Qvigstad s. 55: Doares-jǫkka, n. Tverrelva, 
ell Rukka-suoin-jǫkka fra Rukka-suoin-varre 
(av rukka, grugg) og fra N Lastat-jǫkka, 
n.Lauvfjellelva, fra Lastat-varre, n. 
Lauvfjellet, og Suorge-jǫkka (grenelva) fra 
Suorge, et fjell 

 

86 7732536
  

704044 

Bekk  Rokkasundelva Rohkasuoinjoh
ka 

 Rohkasuoinjoh
ka 

Rohkasuoinjohka Qvigstad s. 55: Doares-jǫkka, n. Tverrelva, 
ell Rukka-suoin-jǫkka fra Rukka-suoin-varre 
(av rukka, grugg)  
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Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 

Nr Koordinat 

Angi datum 

og system 

N= 

Ø= 

Objekttype 

Angi evt. 

GAB-id.nr 

(gnr, bnr, 

adr.kode, 

gatekode) 

Evt. skrivemåte-

alternativ 

Angi kilde 

S=synfaring 

H=hydr. orig. 

B=brev     osv 

Angi språk hvis 

samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 

offentlig bruk 

Angi kilder 

N5=økonomisk 

kartverk 

N50=Norge 1:50000 

Dnl=Den norske los 

S=sjøkart       osv 

Foreløpig 

tilråding 

fra navne-

konsulentene 

Høringsuttalelser 

Angi kilde 

E=eier/fester 

K=kommunen 

L=lokale 

organisasjoner 

O=andre offentlige 

instanser 

Endelig tilråding 

 fra navne-

konsulentene 

Vedtak 

Vedtaksinstans er Statens 

kartverk om ikke annet er 

angitt 

K=kommunen 

Fk=fylkeskommunen 

V=Vegvesenet 

Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 

(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 

Evt. henvisning til følgeskriv 

 

 

Side 12 

 

87 7732721
  

704497 

Myr  Rokkasoinjimyra Rohkasuoinnije
aggi 

 Rohkasuoinnije
aggi 

Rohkasuoinnijeaggi Qvigstad s. 55: Doares-jǫkka, n. Tverrelva, 
ell Rukka-suoin-jǫkka fra Rukka-suoin-varre 
(av rukka, grugg) og fra N Lastat-jǫkka, 
n.Lauvfjellelva, fra Lastat-varre, n. 
Lauvfjellet, og Suorge-jǫkka (grenelva) fra 
Suorge, et fjell 

 

88 7765755 
934655 

Bekk Suorgejohka  Suorgejohka  Suorgejohka Suorgejohka Qvigstad s. 55: Suorge-jǫkka (grenelva) fra 
Suorge, et fjell 

 

89 7766137 
934606 

Bekk Lásttatjohka  Lásttatjohka  Lásttatjohka Lásttatjohka Qvigstad s. 55: og fra N Lastat-jǫkka, 
n.Lauvfjellelva, fra Lastat-varre, n. 
Lauvfjellet,  

 

90 7765876 
934236 

Fjell Lásttatvárri Lauvfjellet Lásttatvárri  Lásttatvárri Lásttatvárri Qvigstad s. 55: og fra N Lastat-jǫkka, 
n.Lauvfjellelva, fra Lastat-varre, n. 
Lauvfjellet,  

 

91 7765494 
932781 

Ås Jorboaivi Rundfjellet Jorboaivi flere lokale 
benevnelser. 
Informant Sonja 
Leiros på 
Mellemjord 
opplyser at fjellet 
har vært kalt 
NONSTIND, ref 
solas plassering 
ved nonstid. Hun 
forteller at noen 

Jorboaivi Jorboaivi Qvigstad s. 55: Jǫr’b-oai’ve, n. Rundfjellet  
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N A V N E S A K  n r :  2 0 1 9 / 1 3 6  K O M M U N E   1938 Lyngen - Ivgu    
Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 

Nr Koordinat 

Angi datum 

og system 

N= 

Ø= 

Objekttype 

Angi evt. 

GAB-id.nr 

(gnr, bnr, 

adr.kode, 

gatekode) 

Evt. skrivemåte-

alternativ 

Angi kilde 

S=synfaring 

H=hydr. orig. 

B=brev     osv 

Angi språk hvis 

samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 

offentlig bruk 

Angi kilder 

N5=økonomisk 

kartverk 

N50=Norge 1:50000 

Dnl=Den norske los 

S=sjøkart       osv 

Foreløpig 

tilråding 

fra navne-

konsulentene 

Høringsuttalelser 

Angi kilde 

E=eier/fester 

K=kommunen 

L=lokale 

organisasjoner 

O=andre offentlige 

instanser 

Endelig tilråding 

 fra navne-

konsulentene 

Vedtak 

Vedtaksinstans er Statens 

kartverk om ikke annet er 

angitt 

K=kommunen 

Fk=fylkeskommunen 

V=Vegvesenet 

Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 

(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 

Evt. henvisning til følgeskriv 
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kalte fjellet 
LIGGAVARRE. 
Kan det komme av 
fjellet som står 
alene/for seg 
selv»? 

92 7766291 
938515 

Nes i sjø Oađámašnjár
ga 

Årøybuktneset Oađámašnjárga  Oađámašnjárga Oađámašnjárga Qvigstad s. 56: Oađamaš-njar’ga, n. 
Årebuktneset 

 

93  Gård 98  Årebukta Luoktabahta  Luoktabahta Luoktabahta Qvigstad s. 49: Årebukta, lp. Luok’ta-batta 
(buktbotn), fn Lahdenperā 

 

94 7766470 
937715 

Vik i sjø Luoktabahta Årøybukt Luoktabahta  Luoktabahta Luoktabahta Gjort om frå jorde til vik i sjø  

95 7766470 
937715 

Grend Luoktabahta Årøybukt 
 

Luoktabahta  Luoktabahta K   

  Strekningen Lyngseidet – Furuflaten, grense mot Storfjord kommune  

96  mo Bárahadearb
mi 

Jensvoll Bárahadearbmi  Bárahadearbmi Omgjort fra bruk til mo Qvigstad s. 49: Jensvollen, lp. Bāraha-
dær’bme, n.Parakbakken 
 

 

97  Gård   Parakjorden Bárat  Bárat Utgår Qvigstad s. 49: Parakjorden, lp. Bârat, g.  (-
aha), fn. Parakka 

 

98 7757767 
935282 

Nes i sjø Bárat Parakneset Bárat  Bárat Bárat   

99 7758342 
935021 

Bakke Muotkeorrit Josopbakken Muotkeorrit  Muotkeorrit Muotkeorrit Qvigstad s. 55: Muot’ke-ǫrred, n. 
Josefbakken, under gårdsnr.84) 
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Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 

Nr Koordinat 

Angi datum 

og system 

N= 

Ø= 

Objekttype 

Angi evt. 

GAB-id.nr 

(gnr, bnr, 

adr.kode, 

gatekode) 

Evt. skrivemåte-

alternativ 

Angi kilde 

S=synfaring 

H=hydr. orig. 

B=brev     osv 

Angi språk hvis 

samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 

offentlig bruk 

Angi kilder 

N5=økonomisk 

kartverk 

N50=Norge 1:50000 

Dnl=Den norske los 

S=sjøkart       osv 

Foreløpig 

tilråding 

fra navne-

konsulentene 

Høringsuttalelser 

Angi kilde 

E=eier/fester 

K=kommunen 

L=lokale 

organisasjoner 

O=andre offentlige 

instanser 

Endelig tilråding 

 fra navne-

konsulentene 

Vedtak 

Vedtaksinstans er Statens 

kartverk om ikke annet er 

angitt 

K=kommunen 

Fk=fylkeskommunen 

V=Vegvesenet 

Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 

(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 

Evt. henvisning til følgeskriv 
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100 7758586 
935539 

Vik i sjø Muotkeluokt
a 

Eidbukta Muotkeluokta  Muotkeluokta Muotkeluokta Qvigstad s. 55: Muot’ke-luok’ta, n. 
Eidbukta 
QV IV 29: 418 

 

101 7758518 
933990 

Bakke Muotkečorru  Eidebakken Muotkečorru   Muotkečorru Muotkečorru Qvigstad s. 55: Muot’ke-čǫrro, n. 
Eidbakken 
QV IV 29: 2 

 

102 7761302 
930784 

Ås Muotkegáisi Store Kjostinden Muotkegáisi  Muotkegáisi Muotkegáisi Qvigstad s. 55:Muot’ke-gai’se, n. 
Kjostinden 

 

103       
7728587 
        
699573          

Li   Muotkeriidi  Muotkeriidi Muotkeriidi Qvigstad s. 55:Muot’ke- rii’de (eidelia), lien 
under Kjostinden 

 

104  Eid   Ivgomuotki  Ivgomuotki Ivgomuotki Qvigstad s. 55: Lyngseidet (Iw’go )Muot’ke  

105  Gård 85   Muotki  Muotki Muotki Qvigstad s. 49: Lyngseidet, lp. Muot’ke, n. 
Eidet, fn Muotka 

 

106 7758679 
934799 

Tettsted Ivgomuotki 
 

Lyngseidet Ivgomuotki 
 
 

 Ivgomuotki  
 
Muotki 

K Muotki er også vanlig å bruke 
QV IV 29: 370, 456, 458 : i disse eventyrene 
brukes gjennomført kun Muotki om stedet 

 

107 7756553 
935180 

Bruk 83/5 Finnavuolli Ytre Karnes Finnavuolli  Finnavuolli Utgår Qvigstad s. 49: Karnes ytre, lp.Finna-vuolle. 
KV: Navnet kan ikke vedtas ettersom 
brukseier ikke er blitt kontakta. 

 

108 7757003 
935127 

tettbebyggels
e 

Finnavuolli Karnes 
(ytre) 

Finnavuolli  Finnavuolli K   

109 7755756 
937197 

Nes i sjø Gárnjárga Karneset Gárnjárga  Gárnjárga Gárnjárga  
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Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 

Nr Koordinat 

Angi datum 

og system 

N= 

Ø= 

Objekttype 

Angi evt. 

GAB-id.nr 

(gnr, bnr, 

adr.kode, 

gatekode) 

Evt. skrivemåte-

alternativ 

Angi kilde 

S=synfaring 

H=hydr. orig. 

B=brev     osv 

Angi språk hvis 

samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 

offentlig bruk 

Angi kilder 

N5=økonomisk 

kartverk 

N50=Norge 1:50000 

Dnl=Den norske los 

S=sjøkart       osv 

Foreløpig 

tilråding 

fra navne-

konsulentene 

Høringsuttalelser 

Angi kilde 

E=eier/fester 

K=kommunen 

L=lokale 

organisasjoner 

O=andre offentlige 

instanser 

Endelig tilråding 

 fra navne-

konsulentene 

Vedtak 

Vedtaksinstans er Statens 

kartverk om ikke annet er 

angitt 

K=kommunen 

Fk=fylkeskommunen 

V=Vegvesenet 

Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 

(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 

Evt. henvisning til følgeskriv 
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Indre Karnes 

110 7757548 
934041 

Berg Ruksesgeargi Rødsteinen Ruksesgeargi  Ruksesgeargi Ruksesgeargi Kilde: K.B, f.1920   

111 7754802 
937776 

Holmgruppe i 
sjø 

Gárnjárggasul
lot 

Karnesholman Gárnjárggasullo
t 

 Gárnjárggasullo
t 

Gárnjárggasullot Qvigstad s. 55: Garnjarga-sul’lut  

112  Nes i sjø  Karnesodden Gárnjárgeahči  Gárnjárgeahči Gárnjárgeahči QV IV 29: 2 
QV IV 29: 458 

 

113  Gård 82  Indre Karnes Gárnjárga  Gárnjárga Gárnjárga Qvigstad s. 49: Karnes indre, lp. Gar-
njar’ga, fn Kariniemi 

 

113 7755228 
936429 

Grend Gárnjárga Karnes 
(indre) 

Gárnjárga  Gárnjárga K   

114 7756872 
936525 

Holme i sjø Finnasuolu Store Skogholmen Finnasuolu  Finnasuolu Finnasuolu Qvigstad s. 55: Finna-suolo (finnholmen), n. 
Skogholmen 

 

115 7757428 
935476 

Holme i sjø Rávgasuolu Marieholmen Rávgasuolu  Rávgasuolu Rávgasuolu Qvigstad s. 55: Rawga-suolo 
(draugholmen), n. Mariholmen (der hørte 
man i gamle dager draugen banke sine 
votter mot sten) 

 

116 7751183 
936611 

Holme i sjø Erikboadnji Eriksholmen Erikboadnji  Erikboadnji Erikboadnji Qvigstad s. 54: Erik-boad’nje (Erikhusbond), 
n.Erikholmen 

 

117 7753159 
936356 

Nes i sjø Návstenjárga Naustnes Návstenjárga  Návstenjárga Návstenjárga Qvigstad s. 54: Naw’ste-njar’ga (naustnes) 
E.N., 1904 

 

118 7751895 
934371 

Sti Stealli Stelen Stealli ISS: På norsk 
nyanserer man 
mellom Lillestelen 
og 

Stealli Stealli Qvigstad s.55: Stæl’le (lemmen) 
Stelen er registrert som sti. Er sti riktig?  
Her finnes også Steallerohtu. Usikker på 
plassering  
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NAVNEKONSULENTTJENESTEN:

N A V N E S A K  n r :  2 0 1 9 / 1 3 6  K O M M U N E   1938 Lyngen - Ivgu    
Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 

Nr Koordinat 

Angi datum 

og system 

N= 

Ø= 

Objekttype 

Angi evt. 

GAB-id.nr 

(gnr, bnr, 

adr.kode, 

gatekode) 

Evt. skrivemåte-

alternativ 

Angi kilde 

S=synfaring 

H=hydr. orig. 

B=brev     osv 

Angi språk hvis 

samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 

offentlig bruk 

Angi kilder 

N5=økonomisk 

kartverk 

N50=Norge 1:50000 

Dnl=Den norske los 

S=sjøkart       osv 

Foreløpig 

tilråding 

fra navne-

konsulentene 

Høringsuttalelser 

Angi kilde 

E=eier/fester 

K=kommunen 

L=lokale 

organisasjoner 

O=andre offentlige 

instanser 

Endelig tilråding 

 fra navne-

konsulentene 

Vedtak 

Vedtaksinstans er Statens 

kartverk om ikke annet er 

angitt 

K=kommunen 

Fk=fylkeskommunen 

V=Vegvesenet 

Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 

(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 

Evt. henvisning til følgeskriv 

 

 

Side 16 

 

Stelen/Storstelen. 
Begge er avsatser i 
terrenget, der 
Lillestelen er minst 
og øverst i 
terrenget. 

K. J., f. 1920,   
L. A.L, 1935 
E.N., 1904 
 

119 7751788 
933793 

Fjellnese Stállenjunni  Stállenjunni ISS: Denne plassen 
har lokalt vært 
benevnt 
STALLIJONNI. Litt 
uveisomt område. 
Stallijonnifossen er 
der. Det fortelles at 
Johan Nilsen 
mistet hesten ned i 
juvet, på tur 
nedover dalen med 
lass (ved eller 
høy?). Stor innsats 
ble gjort for å 
berge hesten opp, 
og hesten var 
åpenbart 
innforstått med at 
den også måtte 
bidra, så folk 

Stállenjunni Stállenjunni Like ovafor Stålfossen 
L. A.L, 1935 
E.N., 1904 
Qvigstad s. 55:  
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NAVNEKONSULENTTJENESTEN:

N A V N E S A K  n r :  2 0 1 9 / 1 3 6  K O M M U N E   1938 Lyngen - Ivgu    
Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 

Nr Koordinat 

Angi datum 

og system 

N= 

Ø= 

Objekttype 

Angi evt. 

GAB-id.nr 

(gnr, bnr, 

adr.kode, 

gatekode) 

Evt. skrivemåte-

alternativ 

Angi kilde 

S=synfaring 

H=hydr. orig. 

B=brev     osv 

Angi språk hvis 

samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 

offentlig bruk 

Angi kilder 

N5=økonomisk 

kartverk 

N50=Norge 1:50000 

Dnl=Den norske los 

S=sjøkart       osv 

Foreløpig 

tilråding 

fra navne-

konsulentene 

Høringsuttalelser 

Angi kilde 

E=eier/fester 

K=kommunen 

L=lokale 

organisasjoner 

O=andre offentlige 

instanser 

Endelig tilråding 

 fra navne-

konsulentene 

Vedtak 

Vedtaksinstans er Statens 

kartverk om ikke annet er 

angitt 

K=kommunen 

Fk=fylkeskommunen 

V=Vegvesenet 

Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 

(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 

Evt. henvisning til følgeskriv 
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berettet med 
undring hvordan 
den hadde hjulpet 
til med egen 
redning. 

120 7752023 
934300 

Bakke Vuoiŋŋadanlu
ohkká 

 Vuoiŋŋadanluo
hkká 

 Vuoiŋŋadanluo
hkká 

Vuoiŋŋadanluohkká Bakken ovafor Stelen 
Qvigstad s. Vuoinadam-luok’ka, n. 
Hvilebakken 
K. J., f. 1920 
E.N., 1904 

 

121 7751452 
933243 

Ås Lallaápmir Lallamer Lallaápmir ISS: kanskje samme 
type som 
Hurrigamman på 
nordsiden av 
Kvalvikdalen,  og 
Saggamran litt 
høyere oppe i 
fjellsiden mot 
Goalssevarre. 
Vi tror også at 
forleddet kommer 
av personnavn, 
Lalli (Lalla?) 
Lallammen sier 
mange i dag.  

Lallaápmir Lallaápmir Qvigstad s. 54: Lalla-abmir (Larsbakken) 
E.N., 1904 

 

122 7751515 Bakke Stuoramielli Stormelen Stuoramielli   Stuoramielli Qvigstad s. 54: Stuora-mielle (stormelen)  
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NAVNEKONSULENTTJENESTEN:

N A V N E S A K  n r :  2 0 1 9 / 1 3 6  K O M M U N E   1938 Lyngen - Ivgu    
Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 

Nr Koordinat 

Angi datum 

og system 

N= 

Ø= 

Objekttype 

Angi evt. 

GAB-id.nr 

(gnr, bnr, 

adr.kode, 

gatekode) 

Evt. skrivemåte-

alternativ 

Angi kilde 

S=synfaring 

H=hydr. orig. 

B=brev     osv 

Angi språk hvis 

samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 

offentlig bruk 

Angi kilder 

N5=økonomisk 

kartverk 

N50=Norge 1:50000 

Dnl=Den norske los 

S=sjøkart       osv 

Foreløpig 

tilråding 

fra navne-

konsulentene 

Høringsuttalelser 

Angi kilde 

E=eier/fester 

K=kommunen 

L=lokale 

organisasjoner 

O=andre offentlige 

instanser 

Endelig tilråding 

 fra navne-

konsulentene 

Vedtak 

Vedtaksinstans er Statens 

kartverk om ikke annet er 

angitt 

K=kommunen 

Fk=fylkeskommunen 

V=Vegvesenet 

Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 

(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 

Evt. henvisning til følgeskriv 
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934555 

123 7752155 
935895 

Ås Ápmir Ammaren Ápmir  Ápmir Ápmir L. A.L, 1935 
E.N., 1904 

 

124 7751966 
935115 

Mo Muorahahka Morahakka Muorahahka  Muorahahka Muorahahka E.N., 1904 
L. A.L, 1935 

 

125 7753627 
933371 

Myr Suoidnejeagg
i 

Sennemyra Suoidnejeaggi  Suoidnejeaggi Suoidnejeaggi E.N., 1904  

126 7753027 
933302 

Tjern Gáhkkorjávri Lomvatnet  Gáhkkorjávri  Gáhkkorjávri Gáhkkorjávri K. J., f. 1920 
E.N., 1904 
Qvigstad s. 55: Gak’kura-jaw’re 
(lomvatnet), derfra går en elv mellom Čolle 
og Lii’ge-bak’te 

 

127 7753290 
935249 

Elv Heaikkajohka Henrikelva Heaikkajohka  Heaikkajohka Heaikkajohka Qvigstad s. 54: Hæika-jǫkka, n. Oksvikelva, 
K.Henrikselva 
E.N., 1904 

 

128 7754039 
934018 

Tjern Dáneljávri Danielvatnet Dáneljávri  Dáneljávri Dáneljávri E.N., 1904  

129 7754716 
935715 

Elv Dáneljohka Danielelva Dáneljohka  Dáneljohka Dáneljohka Qvigstad s. 54: Danel-jǫkka, n. Danielelva 
E.N., 1904 

 

130 7754186 
936248 

Nes i sjø Sigárnjárga Siganeset Sigárnjárga  Sigárnjárga Sigárnjárga E.N., 1904  

131 7752226 
934055 

Bakke Buollán Brentbakken Buollán  Buollán Buollán Qvigstad s. 55: Buollan (g.ama) (brenna) en 
bakke 
L. A.L, 1935 
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NAVNEKONSULENTTJENESTEN:

N A V N E S A K  n r :  2 0 1 9 / 1 3 6  K O M M U N E   1938 Lyngen - Ivgu    
Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 

Nr Koordinat 

Angi datum 

og system 

N= 

Ø= 

Objekttype 

Angi evt. 

GAB-id.nr 

(gnr, bnr, 

adr.kode, 

gatekode) 

Evt. skrivemåte-

alternativ 

Angi kilde 

S=synfaring 

H=hydr. orig. 

B=brev     osv 

Angi språk hvis 

samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 

offentlig bruk 

Angi kilder 

N5=økonomisk 

kartverk 

N50=Norge 1:50000 

Dnl=Den norske los 

S=sjøkart       osv 

Foreløpig 

tilråding 

fra navne-

konsulentene 

Høringsuttalelser 

Angi kilde 

E=eier/fester 

K=kommunen 

L=lokale 

organisasjoner 

O=andre offentlige 

instanser 

Endelig tilråding 

 fra navne-

konsulentene 

Vedtak 

Vedtaksinstans er Statens 

kartverk om ikke annet er 

angitt 

K=kommunen 

Fk=fylkeskommunen 

V=Vegvesenet 

Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 

(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 

Evt. henvisning til følgeskriv 
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132 7752210 
934059 

Rygg Váddás  Váddás ISS: Det samiske 
navnet brukes også 
på norsk 

Váddás Váddás Rygg ovafor Brentbakken  
Qvigstad s. 55: Vaddas (uføre) 
K. J., f. 1920 
L. A.L, 1935 

 

133 7751695 
934431 

Bakke Sitnodievvá  Sitnodievvá ISS: To litt ulike 
forklaringer: 
1)sitno er et veldig 
fint gress som man 
kunne samle for 
særlig å gi til 
lammene om 
våren. 2)gress/urt 
som reinen ikke 
likte 
å spise, og derfor 
holdt seg borte fra.  
Denne høyden er 
nå grodd til av 
bjørkeskog, 
tettvokst, så denne 
grasarten er 
sannsynligvis ikke 
lengre å finne der 

Sitnodievvá Sitnodievvá Qvigstad s. 54:Sidno-dievva 
(lingressbakken) 
L. A.L, 1935 

 

134 7752753 
932246 

Rygg Sággápmir  Sággápmir ISS:  Saggamran litt 
høyere oppe 

Sákkápmir Sákkapmir Qvigstad s. 55: På Oksen er Sagg-abmer (av 
sagge, pigg) 
L. A.L, 1935 
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NAVNEKONSULENTTJENESTEN:

N A V N E S A K  n r :  2 0 1 9 / 1 3 6  K O M M U N E   1938 Lyngen - Ivgu    
Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 

Nr Koordinat 

Angi datum 

og system 

N= 

Ø= 

Objekttype 

Angi evt. 

GAB-id.nr 

(gnr, bnr, 

adr.kode, 

gatekode) 

Evt. skrivemåte-

alternativ 

Angi kilde 

S=synfaring 

H=hydr. orig. 

B=brev     osv 

Angi språk hvis 

samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 

offentlig bruk 

Angi kilder 

N5=økonomisk 

kartverk 

N50=Norge 1:50000 

Dnl=Den norske los 

S=sjøkart       osv 

Foreløpig 

tilråding 

fra navne-

konsulentene 

Høringsuttalelser 

Angi kilde 

E=eier/fester 

K=kommunen 

L=lokale 

organisasjoner 

O=andre offentlige 

instanser 

Endelig tilråding 

 fra navne-

konsulentene 

Vedtak 

Vedtaksinstans er Statens 

kartverk om ikke annet er 

angitt 

K=kommunen 

Fk=fylkeskommunen 

V=Vegvesenet 

Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 

(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 

Evt. henvisning til følgeskriv 
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135 7751082 
935866 

Gård 78 Johkagáddi Elvebakken Johkagáddi  Johkagáddi Johkagáddi Qvigstad s. 49: Elvebakken, lp. Jǫkka-
gad’de (elvestrand), 
E.N., 1904 

 

136 7750788 
935716 

Gård 77 Boalagieddi Vollen Boalagieddi  Boalagieddi Boalagieddi Qvigstad s. 49: Vollen, lp.Boala-gied’de, n. 
Pålplassen 
E.N., 1904 
QV IV 29: 28  
QV IV 29: 418 

 

137  Gård 76  Kvalvikgruben Várivuolli  Várivuolli Várivuolli Qvigstad s. 49: Under fjellet, lp. Vare-vuolli 
Rygh s.156: Kvalvikgruben. Kaldes úᶇᶇer 
fjæ´LLe. Har formodentlig sit Navn af en 
Malmgrube. Daglignavnet er et "Præ-
positionsnavn" 

 

138 7749905 
934773 

Bekk Millojohka Mølnelva Millojohka  Millojohka Millojohka Qvigstad s. 54: Mil’lo-jǫkka (lleelva)  
E.N., 1904 

 

139  Gård 74  Ørnes Sieiddinjárga  Sieiddinjárga Sieiddinjárga Qvigstad s. 49: Ørnes, lp. Sieide-njar’ga 
(offerstenneset). Neset kalles også 
Kvalvikneset 

 

140 7749859 
937593 

Nes i sjø Sieiddinjárga Kvalvikneset Sieiddinjárga ISS: Det samiske 
navnet henspeiler 
åpenbart mot 
seidien som har 
gitt navnet til 
Sieidičohkka.  

Sieiddinjárga Sieiddinjárga QV IV 29: 362 
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NAVNEKONSULENTTJENESTEN:

N A V N E S A K  n r :  2 0 1 9 / 1 3 6  K O M M U N E   1938 Lyngen - Ivgu    
Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 

Nr Koordinat 

Angi datum 

og system 

N= 

Ø= 

Objekttype 

Angi evt. 

GAB-id.nr 

(gnr, bnr, 

adr.kode, 

gatekode) 

Evt. skrivemåte-

alternativ 

Angi kilde 

S=synfaring 

H=hydr. orig. 

B=brev     osv 

Angi språk hvis 

samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 

offentlig bruk 

Angi kilder 

N5=økonomisk 

kartverk 

N50=Norge 1:50000 

Dnl=Den norske los 

S=sjøkart       osv 

Foreløpig 

tilråding 

fra navne-

konsulentene 

Høringsuttalelser 

Angi kilde 

E=eier/fester 

K=kommunen 

L=lokale 

organisasjoner 

O=andre offentlige 

instanser 

Endelig tilråding 

 fra navne-

konsulentene 

Vedtak 

Vedtaksinstans er Statens 

kartverk om ikke annet er 

angitt 

K=kommunen 

Fk=fylkeskommunen 

V=Vegvesenet 

Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 

(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 

Evt. henvisning til følgeskriv 
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141 7749766 
936578 

Grend Sieiddinjárga Ørnes Sieiddinjárga ISS: Det samiske 
navnet henspeiler 
åpenbart mot 
seidien som har 
gitt navnet til 
Sieidičohkka. 
Ørnes referer 
åpenbart til Øra 
elle Nesseøra, en 
landskapsformasjo
n i sjøen. 

Sieiddinjárga K A. S., f. 1944/M.S, f. 
 

 

142  Gård 75  Kvalvik Hoammaluokta  Hoammaluokta Hoammaluokta Qvigstad s. 49: Kvalvik, lp. Hoamma-luok’ta  

143 7722323
  

703452 

Bygdelag  Oksvik Goalsevuohppi 
 
 

 Goalsevuohppi K Vika Goalsevuohppi godkjent 
K. J., f. 1920 
QV IV 29: 362, 368, 370, 392 

 

144  Gård 73  Pollen Vuoivuotna  Vuoivuotna Vuoivuotna Qvigstad s. 49: Pollen, lp. Vuoi-vuodna 
(smørfjorden) 

 

145 7748322 
935141 

Bygdelag Vuoivuotna Pollen Vuoivuotna  Vuoivuotna K QV III 29: 442 
QV IV 29: 394 

 

146 7717787
  

702860 

Eid  Polleidet Vuoivuončorru  Vuoivuončorru Vuoivuončorru Qvigstad s.54: Vuoivuon-čǫrro (pollbakken) 
ell Dai’bal, n.Polleidet, ml Pollen og Kvalvik 

 

147 7749859 
937593 

landskapsomr
åde 

Ivgu Lyngen Ivgu  Ivgu Ivgu   
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NAVNEKONSULENTTJENESTEN:

N A V N E S A K  n r :  2 0 1 9 / 1 3 6  K O M M U N E   1938 Lyngen - Ivgu    
Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 

Nr Koordinat 

Angi datum 

og system 

N= 

Ø= 

Objekttype 

Angi evt. 

GAB-id.nr 

(gnr, bnr, 

adr.kode, 

gatekode) 

Evt. skrivemåte-

alternativ 

Angi kilde 

S=synfaring 

H=hydr. orig. 

B=brev     osv 

Angi språk hvis 

samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 

offentlig bruk 

Angi kilder 

N5=økonomisk 

kartverk 

N50=Norge 1:50000 

Dnl=Den norske los 

S=sjøkart       osv 

Foreløpig 

tilråding 

fra navne-

konsulentene 

Høringsuttalelser 

Angi kilde 

E=eier/fester 

K=kommunen 

L=lokale 

organisasjoner 

O=andre offentlige 

instanser 

Endelig tilråding 

 fra navne-

konsulentene 

Vedtak 

Vedtaksinstans er Statens 

kartverk om ikke annet er 

angitt 

K=kommunen 

Fk=fylkeskommunen 

V=Vegvesenet 

Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 

(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 

Evt. henvisning til følgeskriv 
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148 7710773
  

701990 

Nes i sjø Guolpput Klubbeneset Guolpput  Guolpput Guolpput Kilde: S.G, Kabelbukt  

149   
7710218
  

702101 

Bruk  Solberg Vilgesorrit  Vilgesorrit Utgår Qvigstad s 52. : Gulp- ell Vil’gis-ǫrred, n. 
Solberg.   
KV: Navnet kan ikke vedtas ettersom 
brukseier ikke er blitt kontakta. 
KV: Navnet kan ikke vedtas ettersom 
brukseier ikke er blitt kontakta. 
KV: Navnet kan ikke vedtas ettersom 
brukseier ikke er blitt kontakta. 

 

150 7710567
  

702359 

Skjær I Sjø Lássá Kvitebergskjæret Vilgesorritlássá 
 
Lássá 

 Vilgesorritlássá Vilgesorritlássá Kilde: S.G., Kabelbukt  
Qvigstad s 52. : Gulp- ell  Vil’gis-ǫrred-las’sa 
(kvitebergskjæret), n. Solberggrunnen 
 

 

151 7710084
  

700814 

Bekk Ruovddášjoh
ka 

 Rohtaselva  Ruovddášjohka Ruovddášjohka Kilde: S. G., Kabelbukt: Ruovddášjohka 
heter Askejohka i en arm oppe på fjellet 

 

152 7709857 
700751 

Bekk Askkijohka  Askeelva  Askejohka Askejohka   

153 7730054
  

702909 

Fjell   Rottenvikfjellet  Vuorivárdu Vuorivárdu Amtskartet: Vuorev. 
QV IV 29: 456 
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Poastaéujuhusladresse Tel: 78  47  40 00ø

@  S A M E D  l  G G I Ávjovárgeaidnu 50 Org nr 974 760 347

5 AM  E TI N G ET 9730 Kárásjohka/Karasjok samedrggresanredrggr no

Ásserneannudeadji Ardis Ronte Eriksen

saksbehandler

Tel. +47 78 48 42 71

Statens kartverk - Navneansvarlig Nord

Sentralt stedsnavnregister
3507 HØNEFOSS

Assi/sAk MIN CUJ.NAR REF. DIN CUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO

18/4902 -  4 18/28736 06.03.2019

Loahpalas rávven Ivgus/Endelig tilrådning i  Lyngen

ä
Vuosehit Ivgu suohkana reivii beaiváduvvon 01.10.2018 mas gulaskuddanvástadusat Iedje
mielde. Báikkàlas searvi lea buktán gulaskuddancealkámusaid. Loahpalas rávvemiinnámet mii
vuhtiiváldit dieduid mat gulaskuddamat leat buktán. Nammaskovis mii lea mielddusin, leat
davvisámegiel nammakonsuleantta loahpalas rávvemat. Skovis gávdnojit liigediedut

ovttaskasnamaid jalgii.

ZEL

Nama öállinhápmi rávvejuvvo báikenamalága § 3 vuodul ja nama öállin öuovvu davvisámi
riektaöállima, § 4 báikenammalágas. Dán páragráfas deattuhuvvo maiddái báikkálas suopman.
Dat lea vuhtiiváldojuvvon ràvaaddimis. Mii sihtat mearrideaddji orgánaid dahkat báikenamaid
Ioahppadohkkehemiid.

Váldde áinnas aktavuoda jos leåået eahpeöielggasvuodat.

Vi viser til Lyngen kommunes brev av 01.10.2018 der høringssvar var vedlagt. En lokal forening
har levert høringsuttalelser. Vi tar med innspill fra høringsrunden i vår endelige tilrådning. De
endelige tilrådningene fra nordsamisk stedsnavnkonsulent finnes på vedlagte skjema. På
skjemaet finnes tilleggsopplysninger med hensyn til enkeltnavn.

Skrivemåten tilrås i henhold til § 3 i stedsnavnloven og skrivingen følger gjeldende
rettskrivingsprinsipp i nordsamisk, § 4. Denne paragrafen vektlegger også lokal uttale. Det har

vi tatt hensyn til i tilrådingene. Vi ber vedtaksorganene om å gjøre de endelige navnevedtakene.

73M129 1c6dab46-ef92-4d16«b26c-316099535afc 3

Ta kontakt om noe skulle være uklart.

Dearvvuodaiguin/Med hilsen

Mikkel Rasmus Logje Ardis Ronte Eriksen
Sadjásas fágajodiheaddji/ Konstituert fagleder seniorráddeaddi / seniorrådgiver

Dát reive lea elektrovnnalaóéat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláióá/laga haga./
Dette dokumenterer elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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Reivve vuostàiváldi / Hovedmottaker:

Statens kartverk - Navneansvarlig Sentralt stedsnavnregister

Nord

Kopiija  /  Kopi til:

Kvensk stedsnavntjeneste og

Stedsnavntjenesten for norske navn
i Nord-Norge

Lyngen kommune

Språkrådet

Strandveien 24

Mielddus I Vedlegg:
Loahpalas-révven-Ivgu-01.11.2018

2

3507

0032

9060

HØNEFOSS

OSLO

LYNGSEIDET
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NAVNEKONSULENTUENESTEN:

NA VNESAK nr: KOMMUNE (nr og navn):

Jf /olgeskrivf Vedtakshrev clat.

Nr Koordinat

Angi datum

og system

N:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

Ø

7792820

926529

7795622

926169

7796375

926653

7789258

928195

7782940

921568

7781006

919782

7784069

922537

7757335

694076

IVGU

Objekttype Evt. skrivemåte- Skrivemåte(r) i Foreløpig Høringsuttalelser

.Angi evt. alternativ offentlig bruk tilråding Angi kilde

GA B- id. nr A ngi kilde A n gi kilder _ fra navne- E  :eier(/ester

(gnr, bnr, S :synfaring N5 :0km1omisk konsulentene  K  :kommunen

adr. kode,  H  =l1ydr.  orig.  kartverk LI/okale

gatekode)  B  :brev osv N50:Norge  1550000 organisasjoner

Angi språk hvis DI1l:Den norske los Olandre offentlige

samisk el. finsk  S  :.s_'/'0/(arr osv instanser'

Strekninga Nord-Lenangen- UIlsnes

Sund  i  sjø Rávdnji Straumen Rávdnji

fjord Davit  Ittarvuotna  Nordlenangen  Davit Ittarvuotna

gård Davit lttarvuotna

bygdelag Davit lttarvuotna Nord-Lenangen Davit lttarvuotna

Vik  i  sjø Vuotnabahta Nordlenangsbotn Vuotnabahta

fjord Siskkit Sørlenangen Siskkit

Ittarvuotna Ittarvuotna

landskap Ittarvuotna Lenangen lttarvuotna

sområde

gård Lenangen Søndre Sisskit

Ittarvuotna

bygdelag Siskkit Sør-Lenangen Siskkit

Ittarvuotna Ittarvuotna

botn Sør-Lenangsbotn  Ittarvuotna

bruk Hesjebukta Heaskebuktu

Side  1

Æ

KARTBLAD:

Endelig tilråding Vedtak

_fi'a navne- V edtaksinstans er Statens

konsulentene kartverk om ikke annet er

angitt

K  =kotnn1unen

Fk=fiflkeskomniztnet1

V  :  Vegvesenet

Ky=K_\~'s!veI‘kcI osv

Rávdnfi

Davit lttarvuotna

Davit lttarvuotna

Davit  Ittarvuotna  K

Vuotnabahta

Siskkit lttarvuotna

lttarvuotna

Siskkit lttarvuotna

Siskkit  Ittarvuotna  K

Ittarvuotna

I-t-tawuet-na

Heaskebuktu

9  3499896609 L€'39Zq‘9 LPl7'Z6J9‘9l7q9P93L3 LS  L LM-IL

Merknader/ Begrunnelse

(L :/0v om stadnamn,  F  =_ forskriftene)

Evt. henvisning tilfolgeskriv

Qvigstad s.  58:  I Nord-Lenangen er

Rawdnje, n.Straumen

Qvigstad s.  49:  Lenangen Nordre, Ip.

Davet Iddar-vuodna

Qvigstad s.  58:  Vuodnabatta

(fjordbotn), n. Vågen

QV IV 29: 34, 68, 318

Qvigstad s. 49: Lenangen søndre, Ip.

Sisket Iddar-vuodna (av sisket,  indre)

Lars J. Walkeapää,  f.1928,

Utgår

Qvigstad s.  49:  Hesjebukta, Ip.

Hæs'ke-buk'to
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NAVNEKONSULENTTJENESTENI

NA VNESAK  I1)‘:

Jfjalgeskriv." l/edtaksbrev dat.

Nr Koordinat

Angi  datum

13

14

15

16

17

18

19

og .system

N:

Ø

7747656

692292

7747360

692283

7747656

692292

7746867

694460

7784300

923130

7786312

924914

7784564

924512

Objekttype

Angi  evt.

GA  B -id. nr

(gnr. bnr.

adr. kode.

gatekode)

bruk

bekk

bruk

topp

bekk

fjell

dal

KOMMUNE  (nr og navn):

IVGU

Evt.  skrivemåte- Skrivemåte(r) i Foreløpig Høringsuttalelser

alternativ offentlig bruk tilråding Angi kilde

Angi kilde Angi kilder fra navne- Eieier/fesrer

S:.vyI7_f£1/'iz1g N5 :økonomisk konsulentene K  :kommunen

H  fltyclr. orig. kartverk LI/okale

Bihrev osv N50:N0rge l:50()()() organisasjoner

Angi .språk hvis DnlIDen norske los OZandre offentlige

samisk el.  _ finsk S :sjøkart osv instanser

Botn Vuotnabahsiida

Tømmerelva Dimbbarjohka

Blokkøra Ploahkka

Ololsatinden Ploahkavárri

Biertnajohka Bjørnelva Biertnajohka

Miehtevárri Rundfjellet Miehtevárri

Öázanvággi Bjørndalen Öázanvággi

Side 2

KARTBLAD.‘

Endelig tilråding Vedtak

fra navne- Vedtaksittstatts er Statens

konsulentene kartverk om ikke annet er

angitt

K :kontmunen

F  kälfiflkeskonnnunett

V  :  Vegvesenet

K_1'=K_1'srverket osv

Vuotnabahsiida

Dimbbarjohka

Ploahkka

Ploahkavárri

Biertnajohka

Miehtevárri

Biertnavággi

Öázanvággi

9í0l99996609  L€’39Zq‘9 LPV'Z6J9'9Vq9P93  L Z8  L L#€L

Merknader/ Begrunnelse

(L :lov om .stadnamtt  F  :f0rskr('fte/1e)

Evt. henvisning tilfolgeskriv

Qvigstad s.  49:  Botn, lp. Vuodnabat-

siida (fjordbotngården)

Qvigstad 5.58: Dimbar-jQkka, n.

Tømmerelva, faller  ut  innenfor bruket

Botn

Qvigstad s.  49:  Blokkøra, lp. Ploak'ka

Qvigstad s. 58: Ploahka-varre,

n.BerteIfjellet (efter en oppsitter,

Bertel), K: Stortind

Denne toppen er merka som Stortind

på eldre kart.

Qvigstad s. 58: Bierdna-jçkka, n.

Bjørnelva, gjennom Bierdna-vag'ge, n.

Bjørndalen, ell. Cézam-vag’ge; Öäzam-
<‘fQk’ka ell. Stadde(-(‘EQk’ka), n.  Steet

Qvigstad s. 58: Miette-varre(av

miette, som heller nedover)

Lars J. Walkeapää, f.1928: Miehtevárri

Qvigstad s. 58: Bierdna-jokka, n.

Bjørnelva, gjennom Bierdna-vag'ge, n.

Bjørndalen, ell. Öäzam-vag'ge; Öäzam-
<':Qk’ka ell.  Stadde(—EQk’ka), n.  Steet
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NAVNEKONSULENTTJENESTENZ

NA  VNESAK  nr:

Jf fo/ eskriv." Vedtaksbrev dat.

Nr Koordinat

Angi  datum  Angi evt.

og system

N:

20

21

22

23

Ø

7783867

925779

7775891

921422

7776449

921306

7775079

923408

Objekttype

GA  B  -id. nr

(gnr, bnr.

adr. kode.

gatekode)

topp

tjern

bekk

elv

KOMMUNE  (nr  og navn):

IVGU

Evt. Skrivemåte-

alternativ

A ngi kilde

S :synfaring

H  :hydti  orig.

B =  brev

A n gi språk hvis

OSV

samisk el. finsk

Öázanöohkka

Suhpejávri

Vuotnabahtjohka

Beahcevákkijohk

a

Skrivema°te(r) i

offentlig bruk

Angi kilder

N5 :økonomisk

kartverk

N50 :Norge  1550000

Dnl :Den norske los

S :sjøkart osv

Stetinden

Aspevannet

Botnelva

Strupskardelva

ä

Foreløpig Høringsuttalelser

tilråding A ngi kilde

fra navne- E :eier/fester

K :kommunen

L :lokale

organisasjoner

O:andre offentlige

konsulentene

instanser

Öázanåohkka

Suhpejávri

Vuotnabahtjohka

Beahcevákkijohk

a

Side 3

73  4

KARTBLAD:

Endelig tilråding Vedtak

fra navne- Vedtaksinstans er Statens

konsulentene kartverk om ikke annet er

angitt

K  :kommunen

F k:_fi'lkeskotnntttnen

V: Vegvesenet

K_\':K_\'sn'erket osv

Stéddi

Öázanèohkka

Suhpejávri

Beahcevákkijávri

Vuotnabahjohka

Beahcevákkijohka

L 0199296609  L€'39ZQ‘9 LPV‘Z6J9'9Vql?P93L 28  L MSL

Merknader/ Begrunnelse

(L :lov om .stadnamn F: forskriftene)

Evt. henvisning til frølgeskriv

Qvigstad s. 58: Bierdna-jokka, n.

Bjørnelva, gjennom Bierdna-vag'ge, n.

Bjørndalen, ell. Öâzam-vagge; Calam-
EQk’ka ell. Stadde(-éQk’ka), n.  Steet

Qvigstad s. 58: Vuodna-(-bat-)- jokka

(fjordbotnelva), n. Botnelva ell.Bæcce-

vagge-jokka (furudalselva) kommer

fra Jiek'ke-jaw're (jøkelvannet) og går

gjennom Bæcce-vagge-jawre

(furudalsvannet) ell.  Suppe-

jaw’re(Aspevannet) i  Baacce—vag’ge

Qvigstad s. 58: Vuodna-(-bat-)- jçkka

(fjordbotnelva), n. Botnelva elI.Bæcce-

vagge-jçkka (furudalselva) kommer

fra Jiek'ke-jaw're (jøkelvannet) og går

gjennom Bæcce-vagge-jawre

(furudalsvannet) ell.  Suppe-

jaw're(Aspevannet) i  Bæcce-vag'ge

Qvigstad s. 58: Vuodna-(-bat-)- jokka

(fjordbotnelva), n. Botnelva elI.Bæcce-

vagge-jçkka (furudalselva) kommer

fra Jiek'ke-jaw're (jøkelvannet) og går

gjennom Bæcce-vagge-jawre
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NAVNEKONSULENTTJENESTEN2

NA  VNESAK  nr:

Jf fo/geskriv: Vedtakshrev dat.

Nr Koordinat

Angi durum

og .sp-stein

24

25

26

27

28

29

N

Ø

7775739

922527

7750362

937331

7783060

920936

7743375

691947

Objekttype

Angi evt.

GA B -id.  nr

(gnr. bnr.

adr. kode.

gatekode)

dal

bruk

Øyr

KOMMUNE  (nr  og navn):

IVGU

Evt. skriventåte-

alternativ

Angi kilde

S :SJ 'nfaring

H  :/1_\'dr. orig.

B:brev osv

Angi  språk  hvis

samisk el. jinsk

Beahcevággi

Gárgu

bygdelag Gárgu

BS

fjellkant Beahceoalgi

Skrivelnåte(r) i

offentlig bruk

Angi  kilder

N5  =0konomisk

kartverk

N5  () :Norge  I :5 0000

Dnl :Den norske los

S :sjøkart osv

Øra

Øra

Lenangsøyra

Forrholttinden

Forrholtan

F  orelopig Høringsuttalelser

tilråding Angi kilde

fla navne- E :eier/fester

K  :konnnunen

L :lokale

organisasj/'oiier

O:andre (zffentlige

instanser

konsnlentene

Beahcevággí

Gárgu

Gárgu

Gárgu

Beahcevéhéohkk

a

Beahceoalgi

Side 4

KARTBLAD:

Endelig tilråding Vedtak

fra navne- Vedtaksinstans  er Statens

konsulentene kartverk om ikke annet er

angitt

K :konnnuneii

Fk: 'lkeskonnnnnen

V: Vegvesenet

K_1':K_\ 'SfveI'/1'6)‘ osv

Bea  h  cevággi

Gá  rg u

Gá  rg u

Gá  rg u K

Bea hcevá hèohkka

Bea  h ceoa  I gi

834899896609 L€'99Zq'9 LPV'Z6J9'9Vq9P9° L 3178 L  L#€L

Merknader/ Begrunnelse

(L :lov om .stadnamn  F  =_/E)r.s'kr[/icr1e)

Evt. henvisning tiljolgeskriv

2424(furudalsvannet) ell. Suppe-

jaw're(Aspevannet) l Bæcce-vag'ge

Qvigstad s. 58: Vuodna-(~bat-)- jokka

(fjordbotnelva), n. Botnelva  eIl.Bæcce-

vag’ge—jQkka (furudalselva) kommer

fra Jiek’ke-jaw’re (jøkelvannet) og går

gjennom Bæcce-vagge-jawre

(furudalsvannet) ell. Suppe-

jaw're(Aspevannet) i  Bæcce-vag'ge

Qvigstad s. 49: Øra, lp. Gar'go

Qvigstad 5.58:Innenfor Botnelva er

Bæcce-oal'ge (furuaksla), n.

Forrholtan og Bæcce-vagg-Eokkat, pl.

Forrholttindene

Qvigstad s. 58: Innenfor Botnelva er

Bæcce-oal'ge (furuaksla), n.

Forrholtan og Bæcce-vagg-öokkat, pl.

Forrholttindene
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NAVNEKONSULENTTJENESTENZ

NA  VNESAK  nr:

Jf fol eskriv: Vedtaksbrevdat.

Nr Koordinat

Angi durum

og system

N:

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Ø

7771970

921218

7772048

921895

7784311

919545

7779365

918488

7779367

918746

7777739

918964

7779233

918794

7776430

917913

Objekttype

Angi evt.

GA  B  -id. nr

(gnr. bnr.

adr. kode.

gatekode)

bekk

dal

gård

vmmm

gård

vmmw

bygdebg

bekk

bekk

gård

o
aS

KOMMUNE  (nr og navn):

IVGU

Evt. skrivemåte-

alternativ

A n gi kilde

S  :s_\ 'nfaring

H  = hydr. orí g.

B  : brev

Angi språk hvis

samisk el. finsk

OSV

Guräojohka

Guräovággi

Ráluokta

Láhttarluokta

Láhttarluokta

Huitojohka

Leaibejohka

Sálljavárdu

Skrivemåte(r) i

offentlig bruk

Angi kilder

N5  :okonotnisk

kartverk

N50 :Norge 1  :5  0000

Dnl :Den norske los

S  :sjøkart

Forholtelva

Ravík

Ravika

Lattervik

Lattervika

Lattervik

Tverrelva

Olderelva

Selnes

Selnesåsen

å

OSV

F  orelopig Høringsuttalelser

tilråding Angi kilde

fra navne- E  =eier/_ tester

konsu/entene K  :komnmnen

L :lokale

organisasjoner'

O  :andre offentlige

instanser

G u  råojoh ka

G u räovággi

Rá I u o kta

Rá I u o  kta

Láhttarluokta

Láhttarluokta

Láhttarluokta

H u itojoh ka

Lea  i  bejo  h ka

Sálljanjárga

Sá I Ijavá rd u

Side 5

73  5

KARTBLAD:

Endelig tilråding Vedtak

_fi'a  navne- V edtaksinstans er Statens

konsulentene kartverk om ikke annet er

angitt

K  :kommunen

F  k=_f_i'lkesk0mmzmen

V: Vegvesenet

K_\'=K_vstverket osv

G u råoj o h  ka

G u råovággi

Rá I u o kta

Rá I u o kta

Láhttárluokta

Láhttárluokta

Láhttárluokta K

Huitojohka

Leaibejohka

Sálljanjárga

Sálljavárdu

6 3159396609 L€'39Zq‘9 LPV‘Z6J3'9Vq?P93 L  99  L L#€L

Merknader/ Begrunnelse

(L :lov om stadnamn.  F  :jotzskriftene/

Evt. henvisning tilfolgeskriv

Qvigstad s.  58:  ForhoIteIva, lp.Gur’§o-

jçkka går gjennom Gur’so-vag’ge

(skardalen)og faller ut  i  Jægervannet

Qvigstad s.  58:  Forholtelva,

lp.Gur'§o—jQkka går gjennom Gur'so-

vag'ge (skardalen)og faller uti

Jægervannet

Qvigstad s.  49:  Ravik, Ip. Ra-Iuok'ta

Qvigstad s.  49:  Lattervik, Ip. Lat'tar-

Iuok'ta

Qvigstad s.  58:  Hui’to—jQkka,

n.TverreIva eller Stojotelva

Qvigstad s. 58: Læibe-jokka, Olderelva

Qvigstad 5.49:  Selnes, Ip. SaI'Ija-

njar'ga (seIjenes)

Qvigstad s. 58: SaI'Ija-var'do ell. Sallj-

njarg-var'do, n. Selnesåsen
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NAVNEKON SULENTTJ ENESTENZ

NA VNESAK  HF:

Jf følgeskriv: Vedtaksbrev dat.

Nr  Koordinat

Angi  datum  Angi evt.

og system GAB-idnr

N: (gnr, bnr,

Ø: adr.kode.

gatekode)

41 7775359 Nes  i  SjØ

916670

42 gård

43  7772419  vann

919741

44 7773175  elv

917653

Objekttype

KOMMUNE  (nr og navn).-
IVGU

Evt. Skrivemåte-

alternativ

A ngi kilde

S :synfaring

H  :hydn orig.

B  :brev

A n gi .språk hvis

OSV

samisk el. finsk

Sálljanjárga

Jávremohkjávri/l

tnojávri

Jávremohkjohka

Skrivemåte(r) i

offentlig bruk

Angi kilder

N5  :økonomisk

kartverk

Foreløpig

tilråding

fra navne-

konsulentene

N50:Norge I.'50000

Dnl :Den norske los

S :sjøkart osv

Selnes

Jægervatnet

Jægervatnet

Jægervasselva

Sálljanjárga

Jávremohkki

Jávremohkjávri/I

tnojávri

Jávremohkjohka

Høringsuttalelser

Angi kilde

E :eier/fes ter

K :kommunen

L :lokale

organisasjoner

O:andre offentlige

instanser

ISS: Det norske

navnet anses  å  være

en forveksling

mellom det samiske

navnet for myr.  I

begge ender av

innsjøen er det

store myrområder.

Ingen innspill til

hvordan dette skal

refereres i

navnebruken, men

mener det er viktig

ånevne.

Side 6

KARTBLAD:

Endelig tilråding Vedtak

fra navne- Vedtaksinstans er Statens

konsulentene kartverk om ikke annet er

angitt

K: kommunen

Fk:fi/lkeskommzmen

V: Vegvesenet

Ky:Kystverket osv

Sálljanjárga

Jávremohkki

Itnojávri

Jávremohkijávri

(sidenavn)

Jávremohkijohka

OL 3499896609 L€'39ZCl'9 LPV'Z6J9‘917°19P93 L 398  L L#i-IL

Merknader/ Begrunnelse

(L :lov om stadnamn, F :forskriftene)

Evt. henvisning til følgeskriv

Qvigstad s. 49: Jægervatnet, Ip. Jawre—

mçkke (vatnbukta)(om gården og

bukta)

Lars J. Walkeapää, f.1928: ldnojávri

Qvigstad s. 58: Jaw’re-mQkk—jQkka, n.

Jegervasselva, kommer  fra Jaw’re-

mQkk—jaw’re, ell.  ldno-jaw're, jmf.s..

49, gnr.l4

Qvigstad s. 58: Jaw’re—mQkk—jQkka, n.

Jegervasselva, kommer fra Jaw're-

mQkk-jaw're, ell.  ldno-jaw're, jmf.s..

49, gnr.l4
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NAVNEKONSULENTTJ ENESTENZ

NA VNESAK nr:

Jf føl eskriv: Vedtaksbrev dat.

Nr Koordinat

Angi  datum

og system

N:

45

46

47

48

49

50

Ø

7773155

917754

7768874

917515

7766584

920473

7736521

690420

7766920

915559

Objekttype

A  n gi evr.

GA  B—id. nr

t gnr. bnr.

adr. kode.

gatekode)

KOMMUNE (nr og navn):

IVGU

Evt. skriveniåte-

alternativ

A n gi  kilde

S  =s_1'r1/ilring

H=/1ya'r.  orig.

B  : brev osv

Angi språk hvis

scimisk el. _finsk

bygdelag Jávremohkki

fjell

elv

ltnavérri

Gielasjohka

SkrivemfiIe(r) i

offentlig bruk

A ngi kilder

N5 :økonomisk

kartverk

Foreløpig

tilråding

fra nume-

konsulentene

N5 0 :Norge 1 .' 5 0000

Dnl  :Den norske los

S :sjøkart osv

Jægervatnet

Barheia

Trollvasselva

Aslaklia

Strekninga Ullsnes- Lyngseidet

gård

Nes i sjø Ulsnjárga

Ulsnes

Ullsnes

ä

Jávremohkki

Gielasjohka

Fávrresborri

Ulsnjárga

Ulsnjárga

736

Høringsuttalelser

Angi kilde

E  :eier/ffestei'

K: konimuneii

L :lokale

organisasjoner

O  :andre oflentlige

instanser

ISS:  Det norske

navnet anses  å  være

en forveksling

mellom det samiske

navnet for myr.  I

begge ender av

innsjøen er det

store myrområder.

Side 7

KARTBLAD:

Endelig tilråding Vedtak

_fi'a  navne- V edluksinslans  er  Statens

konsulentene kartverk om ikke annet er

angitt

K  :konimuneiz

F  k :fllkeskonzinuneii

V: Vegvesenet

K_\':l\'_vstverket osv

K

Jávremo  h kki

Itn ová rri

G  i el a sj oh ka

Fávrresborri

U I snjá rga

U  I snjá rga

L L  3J?9€‘366O9l€'39Zq'9LPV'Z6l9'9VQEP9°L [EL L#€L

Merknader/ Begrunnelse

(L :lov om stadnamn.  F  :førskri/iene)

Evt. henvisning til følgeskriv

Lars J. Walkeapää, f.1928: ldnojávri

Lars J. Walkeapää, f.1928: ldnovárri

Qvigstad s.  59:  Mellom Jegervatnet og

fjorden er Idno-varre, n. Bakkebyåsen

Qvigstad s.  59: I  Jægervatnet faller fra

S  Gielas-jçkka (kjølelva), n.

Trollvasselva, fra Gielas-jawre,

n.Trollvatnet

Gielasjávri har status godkjent i  SSR

Qvigstad s.  59:  På  S-siden av

Stortindelva ved Vassbotn er

Fawres(Vawres-)- borre (fagerfjellet),

n. Aslaklia

Qvigstad s.  49:  Ulsnes, lp. Uls-njar'ga
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NAVNEKONSULENTTJ ENESTENZ

NA VNESAK  Ill’:

Jffølgeskriv: Vedtaksbrev dat.

Nr Koordinat

Angi  datum

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

og system

N

Ø

7766163

916860

7760947

919259

7761004

919577

7760243

920406

7760335

921082

7732142

689926

7759002

923388

7758988

932197

Objekttype

Angi evt.

GAB-id. nr

(gnr, bnr,

adr. kode,

gatekode)

gård

Nesiqø

gård

grend

Nes  i  sjø

fjord

bygdelag

KOMMUNE  (nr og navn):

IVGU

Evt. skrívemåte-

alternativ

Angi kilde

S :synfaring

H :hydii  orig.

B  :brev osv

A n gi språk hvis

samisk el. finsk

Bávttit

Dáktenjárga

Dá ktenjárga

Biehtarnjárga

Biehtarnjárga

Láirejohka

Muotkevuotna

Muotkevuotna

Skrivemåte(r) i

offentlig bruk

A ngi kilder

N5  :økonomisk

kartverk

Foreløpig

tilråding

fra navne-

konsulentene

N50:Nrtrge  l:50000

Dnl :Den norske los

S :sjøkart osv

Svensby

Bensnes

Bentsnes

Bensnes

Storsteinneset

Storsteinnes

Storsteinnes

Storelva

Kjosen

Kjosen

Bávttit

Dáktenjárga

Dáktenjárga

Dáktenjárga

Biehta rnjárga

Biehtarnjárga

Biehtarnjárga

Láirejohka

Muotkevuotna

Muotkevuotna

Høringsuttalelser

Angi kilde

E :eier/fester

K :kommunen

L :lokale

organisasjoner

O:ondre oflentlige

instanser

Side 8

KARTBLAD.'

Endelig tilråding

fra navne-

konsulentene

Bávttit

Dáktenjárga

Dáktenjárga

Dáktenjárga

Biehtárnjárga

Biehtárnjárga

Biehtárnjárga

Láirejoh ka

Muotkevuotna

Muotkevuotna

Vedtak

Vedtaksinstans er Statens

kartverk om ikke annet er

angitt

K :kommunen

F k:fj//keskommzmen

V: Vegvesenet

Ky:Kystverket osv

K

K

K

Z L 1111599966052 L€‘39Zq'9 LP17'Z6J9'917q9P93 L 389  L L#€L

Merknader/ Begrunnelse

(L:lov om stadnamn, F :forskrgftene)

Evt. henvisning tilfølgeskriv

Qvigstad s. 49: Svensby, Ip. Bavtet, pl.

(bergene), n. Ytre og Indre Berg

Qvigstad s. 49:  Bentsnes,  Ip. Dak'te-

njar'ga (beinnes)

Qvigstad s.  50:  Storsteinnes, Ip.

Biettar-njar'ga (Petternes)

Lars  J. Walkeapää, f.1928,, kaller

Láirejohka for Storsteinneselva på

norsk

Qvigstad s. 59: Laire-jçkka (Ieirelva),

n. Storsteinneselva, som kommer fra

en isbre og og har  uklart vann

Qvigstad s. 59: Muotke-vuodna

(eidefjorden), n. Kjosen

QV  IV  29: 4

QV  IV  29:  392
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NAVNEKONSU  LENTTJ EN  ESTEN2

NA VNESAK  nr:

Jffol eskriv: Vedtaksbrev dat.

Nr Koordinat

Angi datum

og system
N:

61

62

63

64

65

66

67

Ø

7757212

931868

7757006

932725

7756240

931227

7766009

935176

7760214

936786

Objekttype

Angi evt.

GA  B  -id. nr

(gnr, bnr.

adr. kode.

gatekode)

elv

dal

KOMMUNE (nr og navn):

IVGU

Evt. skrivetnåte-

alternativ

Angi  kilde

S :synfaring

H:l1ydr.  orig.

B  :brev

Angi språk hvis

samisk el. finsk

OS V

Jearavárri

Unnavákkáåjohk

a

Unnavákkáå

Skrivemåteh) i

offentlig bruk

Angi kilder

N5 :økonomisk

kartverk

N50 :Norge l." 5  0000

Dnl :Den norske los

S :sjøkart OSV

Gjerdaksla

Gjerdelva

Gjerdedalen

Strekninga Rottenvik- nordover til Årøybukta

mO

Vik  i  sjø

Sáhtár

Guohcavuohppi

Sattaren

Rottenvik

Rottenvikneset

Rottenvika

ä

Foreløpig Høringsuttalelser

tilråding Angi kilde

flu navne- E :eier/fester

konsulentene  K  :kommunen

L :lokale

organisasjoner

O:andre offentlige

instanser

Jearavárri

Unnavákkáåjohk

3

U n  navá kkáå

Sáhtár

Guohcavuohppi

Guohcavuohpnjá

rga

Guohcavuohppi

Side 9

737

KARTBLAD:

Vedtak

V edtaksinstam; er Statens

Endelig tilråding

fi'a navne-

konsulentene kartverk om ikke annet er

angitt

K :kommunen

F k :_ fiflkeskottittittnen

V: Vegvesenet

K_v:K_1'stverket osv

Jearavárri

Unnavákkáåjohka

Unnavákkáå

Sáhtár

Guohcavuohppi

Guohcavuohnjárg

a

Guohcavuohppi

9  L  399896609 Li-I'39Zq'9 tPV'Z619'9VCl3P93 L '69  L WBA

Merknader/ Begrunnelse

(L :lov om stadnamn,  F  :forskriftene)

Evt. henvisning tilfolgeskriv

QV  IV 29:  106

QV IV 29:  108

Qvigstad s.  59:  Jæravarre, n. Gjertind

og Unna—vagga§-jQkka (lilledalselva),

n. Gjerelva, fra  Unna—vagga§—jawre

(lilledalsvann)

Qvigstad s. 59: Jáeravarre, n. Gjertind

og Unna-vaggaå-jçkka (lilledalselva),

n. Gjerelva, fra Unna-vaggaå-jawre

(lilledalsvann)

Qvigstad s. 59: Jáaravarre, n. Gjertind

og Unna-vaggaå-jçkka (Iilledalselva),

n. Gjerelva, fra Unna-vagga§-jawre

(lilledalsvann)

Qvigstad s.  55:  Sattar (g. Sat'tar), n.

Sateren

Qvigstad s. 49:  Rottenvik,  Ip. Guocca-

vuop'pe

Qvigstad s. 49: Rottenvikneset, Ip.

Guocca-vuopp—njar’ga
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NAVN  EKONSU LENTTJ EN ESTEN Z

NA  VNESAK  111'.‘

Jffo/eeskriv: Vedtaksbrev dat.

Nr Koordinat

Angi datnm

68

69

70

71

72

73

74

75

76

og .vysteiøz

N

Ø

7761788

936328

7762104

933375

7760738

936734

7759401

937120

7760975

937689

7760975

937689

7761880

Objektrype

Angi evt.

GA B-id.  nr

(gnr, bnr.

adr. kode.

gatekode)

elv

Vann

bygdelag

Grunne  i

Hø

eng

grend

Bruk

95/6
vmmø

KOMMUNE (nr og navn):

IVGU

Evt. skrivemåte-

alternativ

Angi kilde

S :synfaring

H:/1) 'dr. orig.

B :brev

A  n gi .språk hvis

samisk el. finsk

OSV

Guohcavuohpjoh

ka

Guohcavuohpjáv

ri

Guohcavuohppi

Solpegrunnen

Ávdoluotnjárga

Ávdoluotnjárga

Sovttaluokta

Skrivemåte(r) i

offentlig bruk

Angi kilder

N5:0k0I70misk

kartverk

N50 :/Vorge 1550000

DnllDen norske los

S :sjøkart osv

Rottenvikelva

Rottenvikvannet

Rottenvík

Soalpemaddi

Kviteberg

Kviteberg

Kviteberg

Seljevik

Seljevika

Foreløpig Høringsuttalelser

tilråding Angi kilde

fra navne- E :eier/ffestet'

konsulentene K  :/mmmzmen

L  —‘/aka/e

organisasjoner'

Oiandre offentlige

instanser

Guohcavuohpjoh

ka

Guohcavuohpjáv

rí

Guohcavuohppi

Solpegrunnen

Ávdoluotnjárga

Ávdoluotnjárga

Ávdoluotnjárga

Sovttaluokta

Sovttaluokta

Side 10

KARTBLAD:

Endelig tilråding Vedtak

Vedtaksinstans er Statens

kartverk om ikke annet er

angitt

fra navne-

konsttlentene

Kikonnnuneii

F  kåfjlkeskonnnuneii

VIVegvesenet

K_v:Kysrverker osv

Guohcavuohjohka

Guohcavuohjávrí

Guohcavuohppi  K

Soalpemaddi

Ávdoluotnjárga

Ávdoluotnjárga

Ávdoluotnjárga  K

Sovttaluokta

Sovttaluokta

17 L 334"-9896609 L€'39Zq’9 l.Pt7’Z6J9'9l7qEP93 L  UV L L#‘c‘,L

Merknader/ Begrunnelse

(L :lov om stadnamn.  F  :fo/skriftene)

Evt. henvisning tilfolgeskriv

Qvigstad s. 55: Guocca-vuopp—jokka,

n. Rottenvikelva ell.  Storelva, fra

Guocca—vuopp—jaw’re, n.

Rottenvikvatnet  ell. Storelvvatnet

Qvigstad s. 55: Guocca—vuopp-jQkka,

n. Rottenvikelva ell.  Storelva, fra

Guocca—vuopp—jaw’re, n.

Rottenvikvatnet ell.  Storelvvatnet

Qvigstad 5.55: Utenfor Rottenvík er

Soal’pe—médde, sj.Solpegrunnen  (med

er Soal’pe-éQk’ka, en  liten fjellknaus

NV  for Dalfjellet

Qvigstad s. 49: Kiteberg, Ip. Aw'do-

Iuot-njar'ga ell /\w’dulas(Aw’delas)—
njar’ga, fn Autelusniemi

Qvigstad  s.  49:  Seljevik,  Ip. Suovta- ell

Sçvta-Iuokta
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NAVNEKONSULENTUENESTEN:

NA VNESAK nr:

Jf folifeskriv: Vedtaksbrev dat.

Nr Koordinat

Angi  datum

77

78

79

80

81

82

83

84

85

og System

N:

Ø

938198

7763618

938557

7763615

938445

7765200

937598

7765689

936659

7765036

938494

7765971

937013

7765529

935783

Objekttype

Angi evt.

GA B-id. nr

(gnr. bnr.

adr. kode.

gatekode)

tjern

grend

tjern

bekk

KOMMUNE (nr og navn):

IVGU

Evt. skrivelnåte-

alternativ

A ngi kilde

S :synfaring

H :hydic orig.

B  :brev

A ngi språk hvis

samisk el. finsk

OSV

Náhkkejoh ka

Náhkkejohka

Vátnejohka

Vátnejohkjávri

Vátnejohka

Sovrajávri

Doaresjohka

Skrivemåte(r) i

offentlig bruk

Angi kilder

N5 :økonomisk

kartverk

N50 :Norge 1550000

Dnl :Den norske los

S :sjøkart osv

Skinnelva

Skinnelva

Skinnelv

Elvejorden

Elvejordselva

Elvejordvannet

Elvejord

Lillevannet

Tverrelva

å

F  orelopig Høringsuttalelser

tilråding Angi kilde

flu navne- E  =eier[/ester

konsulentene K  :koinmunen

L :lokale

organisasjoner

O:andrc offentlige

instanser

Ná  h  kkejoh ka

Ná h  kkejoh ka

Náhkkejohka

Vátnejohka

Vátnejohka

Vátnejohkjávri

Vátnejohka

Sovrajávri

Doaresjohka

Side 1 1

73 s

KARTBLAD:

Endelig tilråding Vedtak

fra navne- Vedtaksinstcins er Statens

konsulentene kartverk om ikke annet er

angitt

K  :kommunen

Fk'—‘_fi'lkesk(m1n1m1en

V: Vegvesenet

K_\‘=K_1'srver/re! osv

N á h  kkejoh ka

N á  h  kkejoh ka

N á h  kkejoh ka K

Vátnejoh ka

Vátnejohka

Vátnejohjávri

Vátnejohka K

Sovrajávri

Doaresjohka

SL  QJBSI-356609L€’39ZQ‘9LPV‘Z6J9'9VqED93L  LVL  WSL

Merknader/ Begrunnelse

(L :lov om stadnamn.  F  =f0rskr1_'frene)

Evt. henvisning til folgeskriv

QV IV  29:  426

Qvigstad s. 49: Skinnelva, Ip. Nak'ke-

jQkka

Qvigstad s.  49:  Elvejorden, Ip. Vadne-

jQkka

Qvigstad s.  55:  Vadne-jçkka,

n.StoreIva, som kommer fra Muotta-

varre, n.SnefjelIet (så fjellet med

Fastdalstinden heter Muohtavárri,

altså?)

Qvigstad s. 55: Vadnejçk-jaw're, n.

Elvejordvatnet

QV  IV  29: 456

Qvigstad s. 55: SQw'ra-jawre-, n.

Årebuktvatnet

Qvigstad s. 55: Doares—jQkka, n.

Tverrelva, ell Rukka-suoin—jQkka  fra

Rukka—suoin—varre (av rukka, grugg)
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NAVNEKONSULENTTJENESTENI

NA VNESAK nr:

Jf (ol eskriv: Verltaksbrev dat.

Nr Koordinert

Angi durum

86

87

88

89

90

91

og .s'_\'sten1

N:

Ø

7732536

704044

7732721

704497

7765755

934655

7766137

934606

7765876

934236

7765494

932781

Objekttype

A ngi evt.

GA B-id. nr

(gnr. bnr.

adr. kode.

gatekode)

bekk

myr

bekk

bekk

fjell

o

KOMMUNE (nr og navn):

IVGU

Evt. skriventåte-

alternativ

Angi kilde

S :sfynfaring

H  =11) 'dr. orig.

B  =  brev

Angi språk /1vis

samisk el. finsk

OSV

Suorgejohka

Lásttatjohka

Lásttatvárri

Jorboaivi

Skrivemåtefl) i

offentlig bruk

Angi kilder

N5  :okonotnisk

kartverk

N5():/Vorge l.'500{)()

DnI:Den norske los

S :sjøkart osv

Rokkasundelva

Rokkasoinjimyra

Lauvfjellet

Rundfjellet

Foreløpig Høringsuttalelser

tilråding A ngi kilde

_ fra navne- E  I  eier/fester

konsulentene K  :kommunen

L Ilokale

organisasjoner

O=andre offentlige

instanser

Rohkasuoinjohka

Rohkasuolnnijea

EBl

Suorgejohka

Lásttatjohka

Lásttatvá rrí

flere

benevnelser.

Jorboaivi

Side 12

KARTBLAD:

Endelig tilråding Vedtak

fra navne- Vedtaksinstans' er Statens'

konsulentene kartverk om ikke annet er

angitt

K Ikornnzunen

F  kâfjlkeskomtnunen

V  =  Vegvesenet

K_1':K_1'srver/rel osv

Rohkasuolnjohka

Rohkasuoinnijeag

gi

Suorgejohka

Lá sttatjohka

Lásttatvárri

lokale Jorboaivi

91-  3129996609  L€'°9Zq'9 LPV'Z6J9‘9VqEP9°  L Z17 L L#€L

Merknader/ Begrunnelse

(L :lov om stadnamn.  F  fjotflskri/tene)

Evt. henvisning tiljo/geskriv

og fra  N  Lastat-jçkka, n.Lauvfjellelva,

fra Lastat-varre, n. Lauvfjellet, og

Suorge-jçkka (grenelva) fra Suorge, et

fjell

Qvigstad s.  55:  Doares-jokka, n.

Tverrelva, ell Rukka-suoin—jQkka  fra

Rukka-suoin—varre (av rukka, grugg)

Qvigstad s.  55:  Doares-jQkka, n.

Tverrelva, ell Rukka-suoin-jçkka fra

Rukka-suoin-varre (av rukka, grugg)

og fra  N  Lastat-jokka, n.Lauvfjellelva,

fra Lastat-varre, n. Lauvfjellet, og

Suorge-jokka (grenelva) fra Suorge, et

fjell

Qvigstad s. 55: Suorge-jçkka

(grenelva) fra Suorge, et fjell

Qvigstad s.  55:  og fra  N  Lastat-jokka,

n.Lauvfjellelva, fra Lastat-varre, n.

Lauvfjellet,

Qvigstad s. 55: og fra N Lastat-jçkka,

n.Lauvfjellelva, fra Lastat-varre, n.

Lauvfjellet,

Qvigstad s.  55:  Jçr'b-oai've, n.

Rundfjellet
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NAVNEKONSULENTTJENESTEN2

NA VNESAK nr:

Jffa/geskriv.‘ Vedtaksbrev dat.

Nr Koordinat

Angi  datum  Angi evt.

92

93

94

95

og system

N:

Ø

7766291

938515

7766470

937715

7766470

937715

Objekttype

GAB—id.  nr

(gnr. bnr.

adr. kode.

gatekode)

Nes  i  sjø

gård

jorde

grend

Strekningen Lyngseidet  -  Furuflaten, grense mot Storfjord kommune

KOMMUNE  (nr og navn):

IVGU

Evt. skriventåte-

alternativ

Angi kilde

S :syttfaring

H  :l1_\ 'dr.  orig.

B  :brev

Angi språk hvis

samisk el.  _ finsk

OSV

Oadámaånjárga

Luoktabahta

Luoktabahta

Skrivemåte(r) i Foreløpig

offentlig bruk tilråding

A n gi kilder fra navne-

N5  :okonomisk konsulentene

kartverk

N50:Norge 1  :5  0000

Dnl :Den norske los

S :sjøkart osv

Årøybuktneset Oadámaånjárga

Årebukta Luoktabahta

Årøybukt Luoktabahta

Årøybukt Luoktabahta

ä

Høringsuttalelser

Angi kilde

E  :eierff/ester

K  :kontmunen

L :lokale

organisasjoner

O:andre offentlige

instanser

Informant Sonja

Leiros på

Mellemjord

opplyser at fjellet

har vært kalt

NONSTIND, ref solas

plassering ved

nonstid. Hun

forteller at noen

kalte fjellet

LIGGAVARRE.

Kan det komme av

fjellet som står

alene/for seg selv»?

Side 13

KARTBLAD:

Endelig tilråding

fra navne-

konsulentene

Oadámasnjárga

Luoktabahta

Luoktabahta

Luoktabahta

Vedtak

Vedtaksinstans er Statens

Merknader/ Begrunnelse

(L :lov om stadnamn.  F  :jorskriftenw

kartverk om ikke annet er Evt. henvisning til folgeskriv

angitt

K :kommunen

F  k :frlkeskottttttttttett

V: Vegvesenet

Ky=K_1'srverkeI osv

Qvígstad s. 56: Oadama§—njar’ga, n.

Årebuktneset

Qvígstad s.  49:  Årebukta, Ip. Luok'ta-
batta (buktbotn), fn Lahdenperâ

K

L L 33199896609 L€'99Zq‘9 l.PV'Z6J9'97q EPQ3 L '87  L L#€L142



NAVNEKONSU LENTTJ  EN  ESTEN2

NA  VNESAK  HF:

Jf følgeskriv: Vedtaksbrev dat.

Nr Koordinat

96

97

98

99

10

O

10

1

10

10

3

10

10

5

Angi  datum

og system
N:

Ø:

7757767

935282

7758342

935021

7758586

935539

7758518

933990

7761302

930784

7728587

699573

KOMMUNE (nr og navn).-

IVGU

Objekttype  Evt.  skrivemåte- Skrivemåtdr) i Foreløpig

Angi evt. alternativ offentlig bruk tilråding

GAB-id nr Angi kilde Angi kilder fra navne-

(gnr, bnr, S Isynfaring N5  :ak0n0misk kansulentene

adr./mde, H :hydr orig. kartverk

gatekode) Bfibrev osv  N5  (}:NOI'ge  I :5 0000

Angi språk hvis DnlzDen norske los

samisk el. finsk S :sjøkart osv

bruk Bárahadearbmi Jensvoll Bárahadearbmi

gård Pa rakjorden Bá rat

Nes  i  sjø Bárat Parakneset Bárat

bakke Muotkeorrit Josopbakken Muotkeorrit

Vik i sjø Muotkeluokta Eidbukta Muotkeluokta

bakke Muotkeéorru Eidebakken Muotkeéorru

ås Muotkegáisi Store Kjostind Muotkegáisi

Ii Muotkeriidi

eid Ivgomuotki

gård Muotki

Høringsuttalelser

A n gi kilde

E :eier/fester

K Ikommunen

L :lokal e

organisasg/oner

Oiandre offentlige

instanser

Side 14

KARTBLAD!

Endelig tilråding Vedtak

_ fira navne- Vedtaksinstans er Statens

konsulentene kartverk om ikke annet er

angitt

K  :/communen

F k:fj/lkeskommunen

V = Vegvesenet

KyIKystverket osv

Bárahadearbmi

Bá rat

Bá rat

M  uotkeorrit

Muotkeluokta

M  uotkeöorru

Muotkegáisi

Muotkeriidi

lvgomuotki

M uotki

9 L3°J99€966O9 LB'39Zq'9 LP17‘Z6J9'917qEP93 L171? L  L#21_

Merknader/ Begrunnelse

(L :lov om stadnamn,  F  :_fl)I"SkI"lfIé‘}’lC‘)

Evt. henvisning til  følgeskriv

Qvigstad s.  49:  Jensvollen, Ip. Báraha-

dær'bme, n.Parakbakken

Qvigstad s.  49:  Parakjorden, Ip. Bârat,

g. (-aha), fn. Parakka

Qvigstad s. 55: Muot’ke—Qrred, n.

Josefbakken, under  gårdsnr.84)

Qvigstad s.  55:  Muot'ke-iuok'ta, n.

Eidbukta

QV  IV  29: 418

Qvigstad s.  55:  Muot’ke—éQrro, n.

Eidbakken

QV IV  29: 2

Qvigstad s. 55:Muot’ke—gai’se, n.

Kjostinden

Qvigstad s. 55:Muot’ke— rii’de

(eidelia), lien under  Kjostinden

Qvigstad s. 55: Lyngseidet (Iw'g0

)Muot'ke

Qvigstad 5.49: Lyngseidet, Ip.

Muot'ke, n. Eidet, fn Muotka
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NAVNEKONSULENTTJENESTEN2

NA VNESAK  nr:

Jf fbl eskriv." Vedtukshrev dat.

Nr Koordinat

Angi datum

og s_v.s'renz

N:

10

6

10

10

10

9

11

11

11

11

11

11

4

Ø

7758679

934799

7756553

935180

7757003

935127

7755756

937197

7757548

934041

7754802

937776

7755228

936429

7756872

936525

Objekttype

Angi evt.

GA  B-id.  nr

(gnr, bnr,

adr. kode.

gatekode)

tettsted

Bruk

83/5
tettbeby

ggelse

Nes i sjø

berg

Holmgru

ppe i sjø

Nes i sjø

gård

grend

Holme

sjØ

KOMMUNE (nr og navn):

IVGU

Evt. sk ri vemåte-

alternativ

A  ngí kilde

S  =S_w1/ilring

H  =/1_vdr. ori  g.

B Ibrev

Angi .språk hvis

.samisk el. finsk

OSV

Ivgomuotki

Finnavuolli

Finnavuolli

Gárnjárga

Ruksesgeargi

Gárnjárggasullot

Gárnjárga

Finnasuolu

Skrivemåteh) i

offentlig bruk

A ngi kilder

N5  =ak0n0mis/r

kartverk

N50:N0rgc [$50000

Dnl=De‘n norske los

S Isjokart osv

Lyngseidet

Ytre Karnes

Karnes

(ytre)

Karneset

Rødsteinen

Karnesholman

Karnesodden

Indre Karnes

Karnes

(indre)

Store

Skogholmen

å

Foreløpig Høringsuttalelser

tilråding Angi kilde

fra navne- E  :eieI/fé.s'reI'

konsulentene K  :kommzmen

L :lokale

0rgm1isu.s_'/oner

0:amlre offentlige

instanser

Ivgomuotki

Finnavuolli

Finnavuolli

Gárnjárga

Ruksesgeargi

Gárnjárggasullot

Gárnjárgeahäi

Gárnjá  rga

Gárnjá rga

Finnasuolu

Side l 5

73  10

KARTBLAD:

Endelig tilråding Vedtak

fra navne- Vedtaksinstans er Statens

konsulentene kartverk om ikke annet er

angitt

K  :kommunen

F k  :jfilkeskotnirttinen

V  =  Vegvesenet

K_1':K_1'srver/(er osv

Ivgom  u otki K

M uotki

Fin  n avu ol  I i

Fi  n n  avu  ol I i K

Gá rnjá  rga

Ru ksesgea rgi

Gárnjárggasullot

Gárnjárgeahöi

Gárnjárga

Gárnjárga K

Finnasuolu

6L 3J99€966O9L€‘39Zq'9LPV'Z6l9‘9VqED93L SVLWQL

Merknader/ Begrunnelse

(L Ilov om stadnamn. F f-forskriflene)

Evt. henvisning tilfalgeskriv

Muotki  er også  vanlig å bruke

QV IV  29: 370, 456, 458  :  i disse

eventyrene brukes  gjennomført kun

Muotki  om  stedet

Qvigstad  s.  49: Karnes ytre, lp.Finna-

vuolle

Indre Karnes

Kilde: K.B, f.192O

Qvigstad s.  55:  Garnjarga-suI'Iut

QV  IV 29:  2

QV  IV 29:  458

Qvigstad s.  49:  Karnes indre,  Ip. Gar-

njar'ga, fn  Kariniemi

Qvigstad  s. 55: Finna-suolo
(finnholmen), n.  Skogholmen
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NAVNEKONSULENTTJENESTENZ

NA  VNESAK  nr:

IVGU
.[ffl;lgc.s'kriv.' Vedtaksbrev dat.

Nr Koordinat Objekttype Evt. skrivetnåte-

Angi  datum  Angi evt. alternativ

o g .system GA B-id. nr Angi kilde

N: (gnr. bnr. S:s_rttfarin_g

Ø; adr. kode.  H  :/1_\ zlr. orig.

gatekode) B=l>rev osv

Angi .språk hvis

samisk el. finsk

11 7757428 Holme i Rávgasuolu

5 935476  SjØ

11 7751183  Holme i  Erikboadnji

6 936611  SjØ

11  7753159  Nesisjø Návstenjárga

7 936356

11  7751895 sti Stealli

8 934371

11 7751788  fjellnese Stállenjunni

9 933793

Skrivema°te(r) i

offentlig bruk

Angi kilder

N5  :økonomisk

kartverk

KOMMUNE  (nr og navn):

F  orelttpig

tilråding

jra navne-

konsttletttene

.\"50:Norge l .'50()00

Dnl:Den norske los

S :sjøkart osv

Marieholmen

Eriksholmen

Naustnes

Stelen

Rávgasuolu

Erikboadnji

Návstenjárga

Stealli

Stállenjunni

Høringsuttalelser

Angi kilde

E  :  eier'/fc.vIeI'

K=kotntn1tnet1

L  =lokale

organisasjoner'

Oiattdre offentlige

instanser

ISS:  På norsk

nyanserer  man

mellom Lillestelen

08
Stelen/Storstelen.

Begge er avsatser i

terrenget, der

Lillestelen er minst

og øverst i

terrenget.

ISS:  Denne plassen

har lokalt vært

benevnt

STALLIJONNI. Litt

uveisomt område.

Sideló

KARTBLAD:

Endelig tilråding Vedtak

fra navne- Vedtaksittstctns' er Statens

konsrztlentene kartverk am ikke annet er

angitt

K :kontmzttten

F  k=_ fjlkes-kottttnttnett

V  =  Vegvesenet

K_1'=K_\‘srver/(er osv

Rávga su ol  u

Enkboadnfi

Návstenjárga

Stea lli

Stállenjunni

0333129996609  L'rI‘39Zq‘9  L P17’Z6J9'9Vq9P93 L -97  L L#€L

Merknader/ Begrunnelse

(L :lov om .stadnanttt  F  :f0rskr[fIeI1e)

Evt. henvisning ri/fa/ge.\'kriv

Qvigstad s. 55: Rawga-suolo

(draugholmen), n. Mariholmen (der

hørte man i gamle dager draugen

banke sine votter mot sten)

Qvigstad s. 54: Erik-boad'nje

(Erikhusbond), n.Erikholmen

Qvigstad s.  54:  Naw'ste-njar'ga

(naustnes)

E.N., 1904

Qvigstad  s.55:  Stæl'le (lemmen)

Stelen er registrert som sti. Er sti

riktig?

Her finnes også Steallerohtu. Usikker

på plassering

K. J., f.  1920,

L. A.L, 1935

E.N., 1904

Like ovafor Stålfossen

L. A.L, 1935

E.N., 1904

Qvigstad s.  55:
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NAVNEKONSU LEN TTJ EN ESTENZ

NA  VNESAK nr:

Jf fol  eskriv:  Vedtaksbrev dat.

Nr  K  oordinat Objekttype

Angi datznn A ngi evt.

og .system GAB-id. nr

N: (gnr. bnr.

Ø: adr. kode.

gatekode)

12

0

7752023 bakke

934300

KOMMUNE (nr og navn):

IVGU

Evt. skriveniåte-

alternativ

A ngi kilde

S :synfaring

H  :113 'dit  orig.

B =  brev osv

A ngi språk l1vis

samisk el. finsk

Vuoirmadanluoh

kká

Skrivemåte(r) i

offentlig bruk

Angi kilder

N  5  :økonomisk

kartverk

F  orelopig

tilråding

fra navne-

konswlentene

N50:Norge l.'50000

Dnl :Den norske los

S :sjøkart osv

ä

Vuoinnadanluoh

kká

73.11

Høringsuttalelser

Angi kilde

E :eiet/fester

K :koinmunen

L :lokale

organisasjoner

O:andre offentlige

instanser

Stallijonnifossen er

der. Det fortelles at

Johan  Nilsen mistet

hesten ned  i  juvet,

på tur nedover

dalen med lass (ved

eller høv?). Stor

innsats ble gjort for

å  berge hesten opp,

og hesten var

åpenbart

innforstått med at

den også måtte

bidra, så folk

berettet med

undring hvordan

den hadde hjulpet

til med egen

redning.

Side 17

KARTBLAD.'

Endelig tilråding Vedtak

fira navne-

korisulenlene

Vuoinnadanluohk

ka

Merknader/ Begrunnelse

(L :lov om stadnamn.  F  :forskriftenw

Evt. henvisning tilfolgeskriv

Vedtaksinstans er Statens

kartverk om ikke annet er

angitt

K :kommunen

F k:fvlkeskon1lnunei1

V: Vegvesenet

KJ/:Kystverket osv

Bakken ovafor Stelen

Qvigstad s. Vuoinadam-luok'ka, n.

Hvflebakken

K. J., f. 1920

E.N., 1904

LZ33499€96609 I-€'39Zq'9 LPV‘Z6J9'9VQEP93 L  LV  L L#€L146



NAVNEKONSULENTTJENESTENZ

NA  VNESAK  nr:

Jf folgeskriv: Vedtaksbrev dat.

Nr Koorrlinat

Angi datzun

12

1

12

12

12

12

5

o g s) 'stein
N.

Ø

7751452

933243

7751515

934555

7752155

935895

7751966

935115

7753627

933371

Objekttype

A ngi  evt.

GA B-id. nr

(gnr. bnr.

adr. kode.

gatekode)

ås

bakke

mO

myr

KOMMUNE (nr og navn):

IVGU

Evt. skrivemåte-

alternativ

A n gi kilde

S  =s_1'I1/ilring

H i l1_\ 'cl/i ori g.

B  I  brev

Angi .språk lzvis

sanzisk el. jinsk

OS  V

Lallaápmir

Stuoramielli

Ápmir

Muorahahka

Suoidnejeaggi

Skrivemåte(r) i

offentlig bruk

Angi kilder

N5  :økonomisk

kartverk

F orelopig

tilråding

_/i'u navne-

konsvztlentene

N5  0  :Norge 1: 5  0000

DnlIDen norske los

S :sjøkart osv

Lallamer

Stormelen

Ammaren

Morahakka

Sennemyra

Lallaápmir

Stuoramielli

Ápmir

Muorahahka

Suoidnejeaggi

Høringsuttalelser

A n gi kilde

E ~eier(fe.vtei'

K  =k0mm1men

L  =  lokale

orgunisusyfonel'

O  Iandre offentlige

instanser

ISS: kanskje samme

type som

Hurrigamman på

nordsiden av

Kvalvikdalen, og

Saggamran litt

høyere oppe i

fjeIIsiden mot

Goalssevarre.

Vi tror også at

forleddet kommer

av personnavn,

Lalli (Lalla?)

Lallammen  sier

mange i dag.

Side  18

KARTBLAD:

Endelig tilråding Vedtak

V edtaksinstans er Statens'

kartverk om ikke annet er

fra navne-

konsvulenlene

angitt

K  =  kommunen

F  kifilkeskonnøzunen

V  :  Vegvesenet

K_1':K_\'srverkeI osv

Lallaápmir

Stuoramielli

Ápmir

Muorahahka

Suoidnejeaggi

5311999596609 LS'99Zq'9  LPV'Z6J9'9t7q9P93 L 3917 L  L#€L

Merknader/ Begrunnelse

(L :lov om stadnamn. F :jorzvkri/teiie)

Evt. ltenvisning rilfa/geskriv

Qvigstad s.  54:  Lalla-abmir

(Larsbakken)

E.N., 1904

Qvigstad s. 54: Stuora-mielle

(stormelen)

L. A.L, 1935

E.N., 1904

E.N., 1904

L. A.L, 1935

E.N., 1904
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TJAVNEKONSULENTWJENESTEN:

NAVNESAK nr: KOMMUNE (nr og navn): KARTBLAD:

IVGU
Jf folgeskriv: Vedtaksbrev dat.

Nr Koordinat Objekttype Evt. skrivemåte- Skrivemåte(r) i Farelopig Høringsuttalelser Endelig tilråding Vedtak Merknader/ Begrunnelse

Angi  datum  Angi evt. alternativ offentlig bruk tilråding Angi kilde _fir: navne- Vedtaksinstans er Statens (L :lov om stadnamn.  F  =jorskrittene)

og system GAB-id. nr Angi kilde Angi kilder fra navne- E  :eier/fester konsulentene kartverk om ikke annet er Evt. henvisning til folgeskriv

N: (gnr. bnr. S =s_\ 'nfaring N5  Iokonomisk konsulentene K  :konzmunen angitt

Ø: adr. kode.  H  =l1_1'dr. orig. kartverk L  ilokale K  =kommunen

gatekode) B=brev osv N50=Norge  l:50000 organisasjoner Fk:fi'/keskommunen

Angi språk hvis DnIIDen norske los OZandre offentlige V = Vegvesenet

samisk el. finsk S :sjøkart osv instanser K_1»':K_1'srverker osv

12 7753027 tjern Gáhkkorjávri Lomvannet Gáhkkorjávri Gáhkkorjávri K. J., f. 1920

6 933302 E.N., 1904

Qvigstad s. 55: Gak'kura-jaw're

(lomvatnet), derfra går en elv mellom

Öolle og Lii'ge-bak'te
12  7753290  elv Heaikkajohka Henrikelva Heaikkajohka Heaikkajohka Qvigstad s.  54:  Hæika-jokka, n.

7 935249 Oksvikelva, K.Henrikselva

E.N., 1904

12  7754039  tjern Dáneljávri Danielvatnet Dáneljávri Dáneljávri E.N., 1904

8 934018

12  7754716  elv Dáneljohka Danielelva Dáneljohka Dáneljohka Qvigstad s.  54:  Danel-jokka, n.

9 935715 Danielelva

E.N., 1904

13  7754186  Nes i sjø Sigárnjárga Siganeset Sigárnjárga Sigárnjárga E.N., 1904

0 936248

13  7752226  bakke Buollán Brentbakken Buollán Buollán Qvigstad s. 55: Buollan (g.ama)

1 934055 (brenna) en bakke

L. A.L, 1935

13  7752210 Váddás Váddás ISS:  Det samiske Váddás Rygg ovafor Brentbakken

2 934059 navnet brukes også Qvigstad s. 55: Vaddas (uføre)

på norsk K. J., f.  1920

L. A.L, 1935

13 7751695  bakke  Sitnodievvá Sitnodievvá ISS:  To  litt  ulike Sitnodievvá Qvigstad s. 54:Sidno-dievva

3 934431 forklaringer: 1)sitno (Iingressbakken)

Sidc  19

fiIW

73 12 93-3139996609L€‘39Zq'9LPV'Z6J9‘9Vq9P93l- 6l7L U391148



NAVNEKONSULENTTJENESTENZ

NA VNESAK  Hr!

.lf /b/eeskriv: Vedtaksxbrev dat.

Nr Koordinat

13

4

13

5

13

6

Objekttype

Angi  datum  Angi evt.

og s_\ :stein GA B-id. nr

N: (gnr. bnr.

Ø : adr. kode.

gatekode)

7752753

932246
WEB

7751082

935866

gård

7750788

935716

gård

KOMMUNE  (nr og nuvn):

F  arelopig

tilråding

fra navne-

konsulentene

Sággápmir

Johkagáddi

IVGU

Evt. skriveinåte- Skrivemåtefi) i

alternativ offentlig bruk

Angi kilde A n gi kilder

S:s_w1/itring .\"5:okonon1isk

H:I1_\ dr. orig. kartverk

B :brev osv  N50  :Norge 1  :50000

A n gi språk hvis Dn/ :Den norske los

samisk el. jinsk S :sjøkart osv

Sá ggá  p m  i r

Johkagáddi Elvebakken

Boalagieddi Vollen Boalagieddi

Høringsuttalelser

Angi  kilde

E  :eier/ffester

K:komn1z1nei1

L  :lokale

organisasjoner

O:andre offentlige

instanser'

er et veldig fint

gress som man

kunne samle for

særlig å  gi til

Iammene om våren.

Zlgress/urt som

reinen ikke likte

å  spise, og derfor

holdt seg borte fra.

Denne høyden er nå

grodd til av

bjørkeskog,

tettvokst, så denne

grasarten er

sannsynligvis ikke

lengre  å  finne der

ISS: Saggamran litt

høyere oppe

Side 20

KARTBLAD:

Emlelig tilråding Vedtak

jra navne-

konsu/entcnc

Sákkápmir

Johkagáddi

Boalagieddi

V edtaksinstans er Statens'

kartverk om ikke annet er

angitt

K :kommunen

F  k :_ fjlkeskoinnzuneii

V: Vegvesenet

Ky :Kystverket osv

1123129996609 L€'°9Zq’9 LPV'Z6J9'9t7qEP93 L 309  L L#€L

Merknader/ Begrunnelse

(L :lov om stadnamn,  F  :jorskri/tene)

Evt. henvisning tilfolgeskriv

L. A.L, 1935

Qvigstad s.  55:  På Oksen er Sagg-

abmer (av sagge, pigg)

L. A.L, 1935

Qvigstad s. 49: Elvebakken, Ip. Jçkka-

gad'de (elvestrand),

E.N., 1904

Qvigstad s. 49: Vollen, lp.Boala-

gied'de, n. Pålplassen
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NAVNEKONSULENTUENESTEN:

NA  VNESAK  nr:

.lffolgeskriw Vedtaksbrev dat.

Nr Koordinat

Angi durum

13

7

13

13

9

14

0

14

1

og .system

N:

Ø

7749905

934773

7749859

937593

7749766

936578

Objekttype

Angi evt.

GA  B- id. nr

(gnr, bnr.

adr. kode.

gatekode)

gård

bekk

gård

KOMMUNE (nr og navn):

IVGU

Evt. skrivemåte-

alternativ

A ngi kilde

S  :synfaring

H:l1_1'dr.  orig.

B  :brev osv

Angi språk hvis'

samisk el. finsk

Millojohka

Nes i sjø Sieiddinjárga

grend Sieiddinjárga

Skrivemåteh) i

offentlig bruk

Angi kilder

N5  :økonomisk

kartverk

F  orelopig

tilråding

fra navne-

konsulentene

N5 0 :Norge  I  :5 0000

Dnl :Den norske los

S :sjokart osv

Kvalvikgruben

Mølnelva

Ørnes

Kvalvikneset

Ørnes

Várivuolli

Millojohka

Sieiddinjárga

Sieiddinjárga

Sieiddinjárga

7313

Høringsuttalelser

A n gi kilde

E  :eieivffes ter

K:kon1n1unen

L  :lokale

organisasjoner

O:andre offentlige

instanser

ISS:  Det samiske

navnet henspeiler

åpenbart mot

seidien som har gitt

navnet til

Sieidiåohkka.

ISS: Det samiske

navnet henspeiler

åpenbart mot

seidien som har gitt

Sidc 21

KARTBLAD:

Endelig tilråding Vedtak

fra navne- Vedtaksinstans er Statens

konsulentene kartverk om ikke annet er

angitt

K  :konzmunen

F  k :_ fi  'lkeskornnninen

V: Vegvesenet

K_v:K_vstverket osv

Várivuolli

Millojohka

Sieiddinjárga

Sieiddinjárga

Sieiddinjárga K

92 3199996609 L€'39Zq'9 LP7'Z6J9'9VClEP93L  LS L  L#€L

Merknader/ Begrunnelse

(L :lov om stadnamn.  F  =f0rskI'[f!ene)

Evt. henvisning tilfolgeskriv

E.N., 1904

QV IV  29:  28

QV IV  29:  418

Qvigstad s.  49:  Under fjellet, lp. Vare-

vuolli

Rygh s.156: Kvalvikgruben. Kaldes

ürgner fjæ'LLe. Har formodentlig sit

Navn af en Malmgrube. Daglignavnet

er et "Præ-positionsnavn"

Qvigstad s. 54: Mil'lo-jokka (lleelva)

E.N., 1904

Qvigstad s. 49: Ørnes, lp. Sieide-

njar'ga (offerstenneset). Neset kalles

også Kvalvikneset

QV  IV 29:  362

A. S., f.  1944/M.S, f.
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NAVNEKONSULENTHENESTEN:

NA  VNESAK  nr:

IVGU
Jf jolgeskriv: Vedtaksbrev dat.

Nr Koordinat

14

14

3

14

14

14

6

14

14

8

A n gi  datum

og .system

N:

Ø :

7722323

703452

7748322

935141

7717787

702860

7749859

937593

7710773

701990

Objekttype Evt. skriveniåte-

A n gi evt. alternativ

GAB-id. nr Angi kilde

(gnr, bnr,  S  :.s'_vI1f21/'ing

adr. kode,  H :  /1) III‘. ori g.

gatekode) B fbrev osv

A n gi .språk hvis

swnisk el. finsk

gård

bygd el ag

gå rd

bygdelag Vuoivuotna

ei d

la nd  ska p  Ivgu

som rå d e

Nes i sjø Guolpput

Skriveinåte(r) i

offentlig bruk

Angi kilder

N5  :uk(mon1isk

kartverk

KOMMUNE (nr og navn):

Foreløpig

tilråding

_/i-u navne-

konsulentene

N5 0 fiNorgc' 1 _' 50000

Dnl :Den norske los

S :sjøkart osv

Kvalvik

Oksvik

Pollen

Pollen

Polleidet

Lyngen

Klubbeneset

Hoammaluokta

Goalsevuohppi

Vuoivuotna

Vuoivuotna

Vuoivuonéorru

lvgu

Guolpput

KARTBLAD:

Høringsuttalelser Endelig tilråding

Angi kilde _ fra navne-

E  f  eier//Lnster konssulentenc

Kfkonnnlinen

L  —— lokale

organislasjjoner'

Oiandre ritfentlige

instanser'

navnet til

Sieidiéohkka. Ørnes

referer åpenbart til

Øra elle Nesseøra,

en

landskapsformasjon

i  sjøen.

Hoammaluokta

Goalsevuohppi

Vuoivuotna

Vuoivuotna

Vuoivuonéorru

Ivgu

Guolpput

Side 22

Vedtak

V edtaksinstans' er Statens

kartverk om ikke annet er

angitt

K :konunzinen

F  káfjilkeskontiøtzirveii

V  :  Vegvesenet

KviKystverket osv

K

K

92  3499896609 L€'39Zq'9 LP7'Z6J9'9T7q3P93 L 3Z9 L L#€L

Merknader/ Begrunnelse

(I, f lov om stadnamn, F í/inzskrifiene)

Evt. henvisning tilfa/geskriv

Qvigstad s.  49:  Kvalvik, Ip. Hoamma-

luok'ta

Vika Goalsevuohppi godkjent

K. J., f.  1920

QV IV 29: 362, 368, 370, 392

Qvigstad s. 49: Pollen, Ip. Vuoi-vuodna

(smørfjorden)

QV lll29: 442

QV  IV 29:  394

Qvigstad $.54: Vuoivuon—éQrro

(pollbakken) ell Dai'bal, n.Polleidet,

ml  Pollen  og Kvalvik

Kilde: S.G, Kabelbukt
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NAVNEKONSULENTTJENESTEN2

NA VNESAK  nr:

IVGU
Jf lol eskriv: Vedtaksbrev dat.

Nr  K  oordinat

Angi datuin

og .system

N:

Ø:

14

9 77  102 18

702101

15 77  10567

0 702359

15 77  10084

1 700814

15  7709857

2  700751

15 7730054

3 702909

Objekttype Evt. skrivenzåte-

A n gi evt. alternativ

GAB-id. nr Angi kilde

(gnr. bnr. S :syn_f£Iring

adr. kode,  H  :11) 'dit  orig.

gatekode)  B  :brev osv

A n gi .språk hvis

samisk el. jinsk

b ru k

Skj æ  r  i Lá ssá

sjø

bekk Ruovddáåjohka

bekk Askkijohka

fjell

Skrivemåte(r) i

offentlig bruk

A n gi kilder

N5  :0/conomisk

kartverk

N50=Norge l:5  0000

DnlIDen norske los

S :sjøkart osv

Solberg

Kvitebergskjæret

å

KOMMUNE (nr og navn):

F orelopig Høringsuttalelser

tilråding Angi kilde

_fra navne- E  :eier(/ésrer

konsulentene K ikommunen

L Iloka/e

organisasjoner

O=andre eyffeiitlige

instanser

Vi  lgeso rrit

Vilgesorritlássá

Lássá

Ro hta selva

Askeelva

Rottenvikfjellet

Sidc  23

73 14  L

KARTBLAD:

Endelig tilråding Vedtak

_fi'a navne- Vedtaksinstans er Statens

konsulentene kartverk om ikke annet er

angitt

K=k(mmmI1en

F  k  :fiflkeskonzinuneii

V  2  Vegvesenet

K_1'=K_1'sIverker osv

Vilgesorrit

Vilgesorritlássá

Ruovddáäjohka

Askejohka

Vuorívárdu

LC  3499896609 L€'99Zq'9 LD7‘Z6)9'9Vq3P93 L  €91-Lfli-IL

Merknader/ Begrunnelse

(L Ilov om stadnamn.  F  :f0rskriftene)

Evt. henvisning til jolgeskriv

Qvigstad s 52. : Gulp- ell Vil’gis-Qrred,

n. Solberg

Kilde:  S.G., Kabelbukt

Qvigstad  s 52.  : Gulp- ell Vil'gis-çrred-

las'sa (kvitebergskjæret),  n.

Solberggrunnen

Kilde: S.  G., Kabelbukt: Ruovddé§johka

heter Askejohka  i  en arm oppe  på

fjellet

Amtskartet: Vuorev.

QV  IV 29:  456
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LYNGEN KOMMUNE 

Strandveien 24 

9060 LYNGSEIDET 

 

 

 

 
   

  
   

 

Deres ref.:  Vår ref.:  Dato: 

    Sak/dok.: 06/02363-105 13.03.2020 

  Ark.: 326.12  

Vedtak i sak 2020/136 - nordsamiske stedsnavn og ett norsk 
stedsnavn i Lyngen kommune 
 

Statens kartverk har i dag gjort vedtak om skrivemåtene av 131 stedsnanv, 130 nordsamiske 

stedsnavn ett norsk stedsnavn. Av disse er 18 gårdsnavn og resten naturnavn  i Lyngen 

kommune: 

 

Løpenummer  

(Se navmesaks- 

skjema) 

Vedtak Navn på Norsk parallell-

navn 

Merknader 

1 Rávdnji Sund i sjø Straumen  

2 Davit Ittarvuotna fjord Nordlenangen  

3 Davit Ittarvuotna Gård 108 Lenangen nordre  

5 Vuotnabahta Fjord Nordlenangsbotn  

5a Vågen Fjord Vågen  

6 Siskkit Ittarvuotna fjord Sørlenangen  

7 Ittarvuotna Landskaps-

område 

Lenangen  

8 Siskkit Ittarvuotna Gård 112 Lenangen Søndre  

10 Ittarvuotna botn Sør-Lenangsbotn  

12 Heaskebuktu Vik i sjø Hesjebukta  

14 Dimbbarjohka bekk Tømmerelva  

15 Ploahkka Øyr Blokkøra  

16 Ploahkavárri Ås Ololsatinden  

17 Biertnajohka bekk Bjørnelva  
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18 Miehtevárri fjell Rundfjellet  

19 Biertnavággi 

Čázanvággi 

Dal Bjørndalen Sidenavn 

20 

20 a 

Stáđđi 

Čázančohkka 

Topp Stetinden Sidenavn 

21 

21 a 

Suhpejávri 

Beahcevákkijávri 

Tjern Aspevatnet Sidenavn 

22 Vuotnabahjohka Bekk Botnelva  

23 Beahcevákkijohka Elv Strupskardelva  

24 Beahcevággi Dal   

26 Gárgu Øyr Øra  

28 Beahceváhčohkka Fjell Forrholttinden  

29 Beahceoalgi Fjellkant Forrholtan  

30 Guršojohka Bekk Forholtelva  

31 Guršovággi Dal   

32 Ráluokta Gård 114 Ravika  

33 Ráluokta Vik i sjø Ravika  

34 Láhttárluokta Gård 116 Lattervik  

35 Láhttárluokta Vik i sjø Lattervika  

37 Huitojohka Bekk Tverrelva  

38 Leaibejohka Bekk Olderelva  

39 Sálljanjárga Gård 117 Selnes  

40 Sálljavárdu Ås Selnesåsen  

41 Sálljanjárga Nes i sjø  Selnes  

42 Jávremohkki Gård 118 Jægervatnet  

43 

43 a 

Itnojávri 

Jávremohkijávri 

Vann Jægervatnet Sidenavn 

44 Jávremohkijohka Elv Jægervasselva  

46 Itnovárri Fjell Barheia  

47 Gielasjohka Elv Trollvasselva  

48 Fávrresborri Li Aslaklia  

49 Ulsnjárga Gård 121 Ullsnes  

50 Ulsnjárga Nes i sjø Ullsnes  

51 Bávttit Gård 123 Svensby  

52 Dáktenjárga Nes i sjø Bensnes  

53 Dáktenjárga Gård 124 Bensnes  
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55 Biehtárnjárga Nes i sjø Storsteinneset  

56 Biehtárnjárga Gård 91 Storsteinnes  

58 Láirejohka Bekk Storelva  

59 Muotkevuotna Fjord Kjosen  

61 Jearavárri Ås Gjerdaksla  

62 Unnavákkášjohka Elv Gjerdelva  

63 Unnavákkáš Dal Gjerdedalen  

64 Sáhtár Mo Sattaren  

65 Guohcavuohppi Gård 93 Rottenvika  

67 Guohcavuohppi Vik i sjø Rottenvika  

68 Guohcavuohjohka Elv Rottenvikelva  

69 Guohcavuohjávri Vann Rottenvikvannet  

71 Soalpemađđi Grunne i 

sjø 

Solpegrunnen  

72 Ávdoluotnjárga Gård 95 Kviteberg  

76 Sovttaluokta Vik i sjø Seljevika  

77 Náhkkejohka Bekk Skinnelva  

78 Náhkkejohka Gård 96 Skinnelva  

80 Vátnejohka Gård 97 Elvejorden  

81 Vátnejohka Elv Elvejordselva  

82 Vátnejohjávri Tjern Elvejordsvatnet/ 

Storvatnet 

 

84 Sovrajávri Tjern Litlevatnet  

85 Doaresjohka Bekk Tverrelva  

86 Rohkasuoinjohka Bekk Rokkasundelva  

87 Rohkasuoinnijeaggi Myr Rokkasoinjimyra  

88 Suorgejohka Bekk   

89 Lásttatjohka Bekk   

90 Lásttatvárri Fjell Lauvfjellet  

91 Jorboaivi Ås Rundfjellet  

92 Oađámašnjárga Nes i sjø Årøybuktneset  

93 Luoktabahta Gård 98 Årebukta  

94 Luoktabahta Vik i sjø Årøybukt  

96 Bárahadearbmi Mo Jensvoll  

98 Bárat Nes i sjø Parakneset  

99 Muotkeorrit Bakke Josopbakken  

100 Muotkeluokta Vik i sjø Eidbukta  
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101 Muotkečorru Bakke Eidebakken  

102 Muotkegáisi Ås Store Kjostind  

103 Muotkeriidi Li   

104 Ivgomuotki Eid Lyngseidet  

105 Muotki Gård 85 Lyngseidet  

109 Gárnjárga Nes i sjø Karneset  

110 Ruksesgeargi Berg Rødsteinen  

111 Gárnjárggasullot Holmgrup-

pe i sjø 

Karnesholman  

112 Gárnjárgeahči Nes i sjø Karnesodden  

114 Finnasuolu Holme i sjø Store 

Skogholmen 

 

115 Rávgasuolu Holme i sjø Marieholmen  

116 Erikboadnji Holme i sjø Eriksholmen  

117 Návstenjárga Nes i sjø Naustnes  

118 Stealli Sti Stelen  

119 Stállenjunni Fjellnese   

120 Vuoiŋŋadanluohkká Bakke   

121 Lallaápmir Ås Lallamer  

122 Stuoramielli Bakke Stormelen  

123 Ápmir Ås Ammaren  

124 Muorahahka Mo Morahakka  

125 Suoidnejeaggi Myr Sennemyra  

126 Gáhkkorjávri Tjern Lomvatnet   

127 Heaikkajohka Elv Henrikelva  

128 Dáneljávri Tjern Danielvatnet  

129 Dáneljohka Elv Danielelva  

130 Sigárnjárga Nes i sjø Siganeset  

131 Buollán Bakke Brentbakken  

132 Váddás Rygg   

133 Sitnodievvá Bakke   

134 Sákkapmir Rygg   

135 Johkagáddi Gård 78 Elvebakken  

136 Boalagieddi Gård 77 Vollen  

137 Várivuolli Gård 76 Kvalvikgruben  

138 Millojohka Bekk Mølnelva  

139 Sieiddinjárga Gård 74 Ørnes  
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Vedtakene er gjort med hjemmel i § 7 tredje ledd i lov om stadnamn. Navna kan søkes opp i 

www.norgeskart.no for å finne plassering og mer informasjon, se også vedlagte 

navnesaksskjema der de norske parallellnavna framgår.  

 

Bakgrunn 

De vedtatte stedsnavna inngår i navnesak reist av Sametinget. Navnesaken ble reist for å 

fastsette rett skrivemåte av navna til offentlig bruk. Sametingets stedsnavntjeneste har gitt 

endelig tilråding om skrivemåter i brev av 06.03.2019. Saka inneholder både naturnavn og 

gårdsnavn som Kartverket har ansvar for å fastsette skrivemåten til. Navnene er dokumentert 

i J. Qvigstad (1935): "De lappiske stedsnavn i Troms fylke". I tillegg er noen navn belagt i 

Qvigstad, "Lappiske eventyr og sagn" IV. Noen navn er opplyst om av lokalkjente personer. 

Navnesaken ble reist for å fastsette rett skrivemåte av navna til offentlig bruk.  

 

Rettslig grunnlag 

Når skrivemåten av et stedsnavn skal fastsettes for offentlig bruk, er hovedregelen at 

skrivemåten skal ta utgangspunkt i den nedarva lokale uttalen av navnet. Gjeldende 

rettskriving for det språket som navnet hører til, skal legges til grunn for skrivemåten, jf. § 4 

første ledd i lov om stadnamn. Skrivemåten skal være praktisk og ikke skygge for 

meningsinnholdet i navnet, jf. § 1 første ledd.  

 

I tillegg må det tas hensyn til det som er registrert i Sentralt stedsnavnregister (SSR) fra før, 

normeringspraksisen i området og skrifttradisjonen for navnet saken gjelder. Lokale ønsker fra 

de som har uttalerett skal også spille inn.  

 

Høringssvar og tilråding 

Kommunen har hatt saka ute på høring. Innkomne høringsuttalelser er ført i navnesaks-

skjemaet under kolonnen "høringsuttalelser". En lokal forening har levert høringsuttalelse. 

Innspill fra høringsrunder tatt med i Sametingets endelige tilrådning. Sametinget har gitt 

tilrådninger, og de tilrådde skrivemåtene med kommentarer går fram av det vedlagte 

navnesaksskjemaet.  

140 Sieiddinjárga Nes i sjø Kvalvikneset  

142 Hoammaluokta Gård 75 Kvalvik  

144 Vuoivuotna Gård 73 Pollen  

146 Vuoivuončorru Eid Polleidet  

147 Ivgu Landskaps-

område 

Lyngen  

148 Guolpput Nes i sjø Klubbeneset  

150 Vilgesorritlássá Skjær i sjø Kvitebergskjæret  

151 Ruovddášjohka Bekk Rohtaselva  

152 Askejohka Bekk Askelva  

153 Vuorivárdu Fjell Rottenvikfjellet  
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Kartverkets vurdering 

Kartverket har gjort vedtak i samsvar med de tilrådde skrivemåtene og informasjonen som er 

gitt om navnebruk. Nordsamisk rettskrivning er fulgt. Ingen av brukseierne har uttalt seg om 

bruket skal få et samisk navn i tillegg til eller istedenfor det norske navnet så derfor har 

Kartverket ikke kunnet fatte vedtak om skrivemåten til noen bruksnavn. 

 

Kommunens videre arbeid 

Etter lov om stadnamn § 7 skal kommunen velge og vedta navn på tettsteder, grender, 

kommunale gaterm veier, bydeler, boligfelt og kommunle anlegg o.l. Navna som kommunen skal 

vedta skrivemåten til, er merket med en K i vedtakskolonnen på navnesaksskjemaet.  

 

Kommunen skal sørge for at vedtakene gjøres kjent for de partene i kommunen som har klagerett 

etter § 12 første ledd i loven, og som ikke er adressater i dette brevet, jf. § 9 i forskrift om 

stadnamn. Navnet Muotkevuotna har også tilhørighet i Tromsø kommune , se løpenummer 59 i 

navnesaksskjemaet. Tromsø kommune bes derfor også om å kunngjøre dette navnet. 

 

Bruk av vedtatte skrivemåter 

Vi vil minne om reglene i stedsnavnloven om plikt til å bruke vedtatte skrivemåter, jf. § 11, 

spesielt første setning, som har denne ordlyden: «Når skrivemåten av eit stadnamn er fastsett 

etter denne lova og ført inn i stadnamnregisteret, skal han brukast av eige tiltak av dei som er 

nemnde i § 1 tredje ledd.» Det vil si organer for stat, fylkeskommune og kommune samt 

selskaper som det offentlige eier fullt ut. 

 

Vi presiserer at lov om stadnamn regulerer offentlig bruk av stedsnavn. Privatpersoner og 

bedrifter som ikke er heleide av det offentlige, er derfor ikke pålagt å følge vedtatte 

skrivemåter. 

 

Når det samme navnet er brukt om ulike navneobjekter på samme sted, skal skrivemåten i 

primærfunksjonen som hovedregel være retningsgivende for skrivemåten i de andre 

funksjonene. Dersom dette vedtaket blir stående uten at det blir påklaget, legger vi derfor til 

grunn at kommunen vedtar den samme skrivemåten for grendenavn som er sammenfallende 

med gårds- eller bruksnavn som Kartverket har fastsatt skrivemåten til.i ev. adressenavn og 

adressetilleggsnavn der navnet blir brukt. 

 

Klage 

Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av dem som etter § 6 

bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker 

fra meldinga om vedtaket er kommet fram til mottaker, jf. forvaltningsloven § 29. Dersom 

meldinga skjer ved offentlig kunngjøring, starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir 

kunngjort første gang. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert 

hos vedtaksorganet. Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til 

klagefristen er ute eller klagen er avgjort. 
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En eventuell klage skal sendes til Kartverket med kopi til kommunen. Klagen skal grunngis, og 

grunngivingen må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder. 

 

Når man tar opp en klagesak, gjelder de samme saksbehandlingsreglene som for navnesaker 

ellers. Dersom vedtaket blir opprettholdt, sender Kartverket saken videre til ei særskilt 

klagenemnd oppnevnt av Kulturdepartementet. 

 

 

 

Vennlig hilsen  

 

Steinar Vadaal     Anne Kristine Eira Utsi 

Fylkeskartsjef      rådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

 

Vedlegg: 

Navnesaksskjema 

Tilrådning fra Sametinget 

 

 

Lov om stadnamn: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-05-18-11 

Forskrift om stadnamn: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-05-23-638 

   

 

 

Kopi SAMEDIGGI / SAMETINGET 

TROMSØ KOMMUNE 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/55 -86 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Lillian Larsen 

 Dato:                 04.06.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
6/20 Lyngen Råd for folkehelse 23.06.2020 
22/20 Lyngen levekårsutvalg 21.09.2020 
97/20 Lyngen kommunestyre 30.09.2020 

 

Årsmelding 2019 - Råd for folkehelse 

Henvisning til lovverk: 
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 5-12 
Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse 
og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger) § 2  
 
 
Vedlegg 
1 Årsmelding 2019 - Råd for folkehelse 

 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 21.09.2020  
 

Behandling: 
VEDTAK: 
Lyngen Levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 
Årsmelding 2019 for Råd for folkehelse tas til orientering.  
 

 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 23.06.2020  
 

Behandling: 
VEDTAK:  
Råd for folkehelse tiltrer rådmannens innstilling. Enst.  
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Vedtak:  
Årsmelding 2019 for Råd for folkehelse tas til orientering.  
 
 
 
 

 

Rådmannens innstilling 
Årsmelding 2019 for Råd for folkehelse tas til orientering.  
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Råd for folkehelse har utarbeidet egen årsmelding. Dette i henhold til gjeldende regelverk; 
forskrift om medvirkningsordninger § 2. Hvert år skal det utarbeides ei årsmelding som skal 
legges frem for kommunestyret.  
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Årsmeldingen behandles av råd, utvalg og kommunestyret. 
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Lyngen kommune 
Helse- og omsorg 

 

 

  

Årsmelding 2019 - Råd for folkehelse Lyngen kommune 

I henhold til § 2 i forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger) skal det hvert år utarbeides 
ei årsmelding som skal legges fram for kommunestyret.  
 
Råd for folkehelse besto i 2019 av følgende medlemmer:  
Leder Harald Haugen – vara Reidun Mathiassen 
Nestleder Hanne Drøge Jacobsen – vara Martin Skog 
Medlem Peggy Olsen – vara Line Eidet 
Medlem Liv Solberg – vara Wenche Hansen 
Medlem Rolf Nilsen – vara Rigmor Henriette Teigen 
 
I 2019 ble det avholdt 4 møter og behandlet 13 politiske saker og 20 referatsaker.  
 
Økonomi:  
Råd for folkehelse hadde i 2019 eget budsjett på kr. 65 000. Dette har i hovedsak gått til dekning 
av møteutgifter, kursutgifter og representasjon. Regnskapet viser et forbruk på kr. 48 000.  
 
Saker:  
Råd for folkehelse skal medvirke og få uttale seg til all kommunal planlegging og virksomhet som 
kan berøre miljø og levekår for eldre og mennesker med funksjonshemninger.  
 
Rådet var aktiv i budsjettprosessen, og kom med konstruktive forslag til budsjettet. Blant annet 
stilte rådet seg kritisk til formannskapets forslag om at kulturadministrasjonen skulle tas bort, og 
begrunnet dette med konsekvensene dette ville få for lag og foreninger i kommunen. Videre støttet 
ikke rådet forslaget om reduksjon av sommerjobb for ungdom samt reverseringen av opprettelse 
av utviklingsavdeling. Råd for folkehelse var også betenkt til økt bruk av disposisjonsfondet.  
 
I løpet av 2019 har fagfolk fra administrasjonen orientert Råd for folkehelse om ulike temaer rådet 
har ønsket belyst. Dette har vært dagsaktuelle temaer som blant annet KAD-seng, kommunens 
planstrategi, trygghetsalarmer, velferdsteknologi samt kvalitetsreformen «Leve hele livet».  
 
I tillegg har beboerrepresentanten vært i rådet og orientert om sin rolle.  
 
Kommunalsjef helse- og omsorg har deltatt fast på møtene i Råd for folkehelse. Rådet anser det 
som viktig og positivt med tanke på å få rådets innspill implementert administrativt.  
 
Dialogmøte mellom fylkeseldrerådet og Lyngen kommune:  
I januar ble det avholdt dialogmøte mellom fylkeseldrerådet og Råd for folkehelse. Ordfører og 
kommunalsjef helse- og omsorg deltok også på møtet. Fylkeseldrerådet orienterte om deres arbeid, 
og betydningen av å ha eldreråd rundt om i kommunene. På siste del av møtet deltok representanter 
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Side 2 av 2 

fra Ungdomsrådet samt ungdomskoordinatoren. Fylkeseldrerådet fikk orientering om de felles 
arenaer for ungdom og eldre som Ungdomsrådet og Råd for folkehelse har etablert i kommunen.  
 
Møte mellom Ytre Lyngen Pensjonistforening og kommunens administrative og politiske 
ledelse – fokus på «Leve hele livet»:  
Ytre Lyngen Pensjonistforening tok initiativ til møte mellom dem og administrativ og politisk 
ledelse i kommunen. Råd for folkehelse deltok også på møtet med leder Harald Haugen og Rolf 
Nilsen. På møtet kom pensjonistforeninga med sine innspill til kvalitetsreformen. 
Pensjonistforeninga fikk også belyst hva som er viktige saker for pensjonistene.  
 
Ressursgruppen for Lyngenløftet:  
Råd for folkehelse har vært representert i ressursgruppen for Lyngenløftet ved Hanne D. Jacobsen. 
Rådet ser det som særdeles viktig å være representert i ressursgruppa, og at man ivaretar 
brukerperspektivet i videreføring av prosjektet.  
 
Høringsuttalelser:  
Råd for folkehelse utarbeidet flere høringsuttalelser i 2019. Det ble gitt høringsuttalelse på blant 
annet forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med 
funksjonsnedsettelse og for ungdom. Videre ble det gitt høringsuttalelser vedr. områdeplan 
Lyngseidet, forskrift om en verdig eldreomsorg – samboergaranti, lov om eldreombud og til 
forskrift om mindre avløpsanlegg Lyngen kommune.  
 
Representasjon:  
I 2019 hadde rådet faste representanter i følgende fora: 

 Arbeidsgruppe for demensvennlig samfunn  
 Ressursgruppe for Lyngenløftet 

 
I løpet av året har Råd for folkehelse deltatt på følgende kurs og konferanser:  

 Årskonferansen i regi av fylkesrådet for funksjonshemmede (Tromsø) 
 Eldrerådskonferansen (Finnsnes) 
 Eldrerådsmøte i Nord-Troms (Kåfjord) 
 Samhandlingskonferansen (Tromsø)  
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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 
29/20 Lyngen levekårsutvalg 21.09.2020 
98/20 Lyngen kommunestyre 30.09.2020 

 

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 

 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 21.09.2020  
 

Behandling: 
Siri R. Johansen, LTL og Marit Lillevik, LTL, fikk permisjon fra møtet pga. jobb og var derfor 
ikke med i behandling av denne saken. 
 
VEDTAK: 
Lyngen Levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 

Vedtak: 
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.  
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Vedtatt reduksjon i medfinansieringssats i perioden 2021-2023 opprettholdes.  
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
2020 9000 8800   200 000  
       
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 

 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 17.09.2020  
 

Behandling: 
VEDTAK: 
Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst 

Vedtak: 
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  
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 
 
 
 

 

Rådmannens innstilling 
Reversering av vedtatt reduksjon (K-sak 87/19) med kr. 200 000,- i medfinansiering til 
Lyngsalpan vekst for 2020  
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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  
       
       
       
       

 
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.  
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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.  
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: 2020/362 -2 

Arkiv: 217 

Saksbehandler:  Sigmund Forfang 

 Dato:                 16.09.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
99/20 Lyngen kommunestyre 30.09.2020 

 

Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll - perioden 2020-2024 

Henvisning til lovverk: 
 
Kommuneloven §§ 23-2, 23-3 og 23-4 
Vedlegg 
1 Sak 12-20 Kontrollutvalget 
2 Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

 

 

 

Kontrollutvalgets innstilling 
 

1. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 til 2024: 
 
a. Kommunens etiske regelverk og etterlevelse 
b. Forebyggende barnevernsarbeid og kvalitet i barnevernstjenesten 
c. Håndtering og oppfølging av investeringsprosjekter 
d. Økonomisk internkontroll og styring 
e. Offentlige anskaffelser 

 
2. Kommunestyret vedtar følgende plan for eierskapskontroll for perioden 2020 til 2024: 

 
a. Lyngen Servicesenter AS 

 
3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden ved 

endringer i risiko- og vesentlighetsbilde, herunder initiere andre prosjekter. 
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Saksopplysninger 
I henhold til kommuneloven §§ 23-2, 23-3 og 23-4 plikter kontrollutvalget å få gjennomført 
forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller. Kontrollutvalget skal utarbeide en plan, som skal 
gjelde for kommunestyreperioden. Planen skal vedtas av kommunestyret. 
Vedlagt følger kontrollutvalgets vedtak og saksfremlegg under sak 12/20 – Plan for 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/621 -1 

Arkiv: 614 

Saksbehandler:  Kåre Fjellstad 

 Dato:                 21.09.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
77/20 Lyngen formannskap 30.09.2020 
100/20 Lyngen kommunestyre 30.09.2020 

 

Tilrettelegging for legekontor-ombygging av Lenangen omsorgssenter 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 

 

 

Rådmannens innstilling 
Rådmannen gjennomføres ombygging og tilrettelegging av separat inngangsparti for legekontor 
og fysioterapi ved Lenangen omsorgssenter.  
 
Prosjekteringen skal gjøres slik at det er mulig å etablere vaktmestrekontor og lokale for 
fibernettverk i byggverket innenfor samme kostnadsramme. 
 
Det avsettes inntil kr 500 000 eks mva til gjennomføring av tiltaket. Beløpet finansieres over 
disposisjonsfondet.   
 
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
2020 4400 2652   500 000  
2020 9000 8800 19401  500 000  
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Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
I flg kommunelegen så ble legekontoret i 1.etg    på omsorgssenteret benyttet som legekontor 
fram til Schousgaard etablerte legekontor i Sør-Lenangen. Lenangen legesenter hadde 
tilsynsfunksjon ved omsorgssenteret.  

Etter at legekontoret i Sør-Lenangen ble stengt har det ikke vært et legetilbud i ytre Lyngen. 
Innbyggerne i ytre har etterspurt legetilbud og omsorgssenteret har signalisert behov for 
legetilbud nærmere enn Lyngseidet. Det dreier seg om 1 times kjørevei fra Nord-Lenangen til 
Lyngseidet.  
 
Rådmannen vurderer det som mulig å re-etablere legekontor ved omsorgssenteret. Dette 
betinger imidlertid noe tilrettelegging og endring av eksisterende bygning.  
Inngang mot nord, som i dag benyttes til lager kan utbedres til kombinert ambulanse- og 
pasentinngang, slik at dette holdes adskilt fra inngang til omsorgssenteret.  
Fysioterapeut benytter samme kontor 1 dag i uka, men kan pga Koronasituasjonen gis ikke et 
tilbud ved omsorgssenteret.  
 
Det er kommet innspill fra andre brukerinteresser om at slik ombygging også kan legge til rette 
for vaktmester-kontor, da denne ikke har tilfredsstillende arbeidsplass i dag. I tillegg vil det 
være hensiktsmessig å etablere tilknytningssentral for fibernettverk med tilgang direkte utenfra, 
slik at en ikke behøver å ta seg inn i bygget for å betjene dette.   
 
Lyngen kommune har mottatt «budsjett-pris» på oppføring av tilbygg som ivaretar behov for 
overbygd inngangsparti samt lokaler for vaktmester og fiber- sentral. Rådmannen anser total 
kostnadsramme på kr 500 000 eks mva å være tilstrekkelig til å dekke oppføring av tilbygg. 
Eventuelle kostnader tilknyttet omlegging av fibernett er ikke medregnet i dette.  
 
Det er ikke gjort kostnadsoverslag over tiltak som kun omfatter overbygd inngang og 
ambulanseadkomst til legekontor. Slikt overbygg må imidlertid dimensjoneres og utføres slik at 
kravet til snølast-kapasitet blir ivaretatt, i tillegg må dette tekkes for å motstå nedbør. En antar 
derfor at  
 
Økonomiske konsekvenser 
Tiltaket ligger ikke inne i vedtatt budsjett og må derfor finansieres med tilleggsbevilgning 
 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Utbedring av inngang vil gi kontinuitet i legetilbud og fysioterapitilbud i ytre Lyngen. Da det 
haster med etablering av legetilbud i Ytre Lynge finner rådmannen det nødvendig å anbefale at 
dette iverksettes nå.  
 
Etablering av vaktmesterkontor og areal til nettverkssentral vil medføre forholdsvis små 
kostnader i tillegg, utover det som er nødvendig for overbygd inngang til legekontor. 
Rådmannen tilrår derfor at det oppføres bygningsareal som ivaretar også dette behovet nå, men 
at utførelse planlegges slik at raskest mulig tilrettelegging for legekontor blir prioritert.  
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2017/272 -20 

Arkiv: N44 

Saksbehandler:  Kåre Fjellstad 

 Dato:                 20.09.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
76/20 Lyngen formannskap 30.09.2020 
101/20 Lyngen kommunestyre 30.09.2020 

 

Lokalisering av helikopterlandingsplass på Lyngseidet og finansiering av 
tiltaket 

Henvisning til lovverk: 
 
Plan- og bygningsloven  
Forskrift om utforming av små helikopterplasser (BSL E 3-6) 
 
Vedlegg 
1 Rapport: Lokalisering av helikopterlandingsplass på Lyngseidet 

 

 

 

Rådmannens innstilling 
 

Kommunestyrers vedtak i sak 60/17om plassering av helikopterlandingsplass på 
Lyngseidet oppheves. 
 
Rådmannen gjennomfører forprosjekt og igangsetter reguleringsprosess for etablering 
landingsplass i eller i tilknytning til Parkveien 36.  
 
Kommunestyret tar stilling til kostnadsramme i tiltaket når kostnadsoverslag er 
utarbeidet gjennom et forprosjekt.  

 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
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Kommunestyret vedtok i sak 60/17 å lokalisere helikopterlandingsplass ved Lyngenhallen, 
denne plasseringen ble valgt etter at flere alternativer ble vurdert og rangert, slik det fremgår av 
vedlagte rapport. 
 
I ettertid av vedtaket er det kommet innspill fra ansatte og ledelse ved Eidebakken skole at 
plasseringen kan medføre ulempe for skolens interesser. Kirkelig fellesråd ser også det som 
problematisk at helikoptertrafikk på plassen vil skape uheldige situasjonen om dette 
sammenfaller med en begravelsessermoni. 
 
Etter at plasseringsvedtaket ble fattet er noe av forutsetningene endret da kommunen har overtatt 
hjemmel til Parkveien 36, som ble vurdert å være nest best alternativ. Plassering her krever noe 
mer omfattende grunnarbeid. Fastsatte økonomiramme på kr 700 000 eks mva synes ikke å være 
tilstrekkelig, ut fra de overslag som er gjort på dette tidspunkt antas en kostnadsramme på kr 1,2 
mill. Grunnlaget for dette anslaget er imidlertid usikker på dette tidspunkt, da tiltaket ikke er 
detalj-prosjektert. Dette gjelder plassering som vedtatt på Eidebakken eller om en måtte velge 
andre løsninger for lokalisering.  
 
Rådmannen ønsker derfor tilbakemelding fra politisk hold om en skal gjennomføre tiltaket slik 
som vedtatt, eller om det vil være mer hensiktsmessig å få til en plassering ved annet alternativ 
som ble vurdert i nevnte rapport.  
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Det er ikke regulert slik landingsplass i sentrumsområde, før landingsplass blir etablert må dette 
dermed forankres i reguleringsplan.   
 
Økonomiske konsekvenser 
Da tiltaket ikke er detaljprosjektert er ikke gjeldende kostnadsoverslag tilstrekkelig sikker til å 
fastsette kostnadsramme. Ut fra eksisterende beregninger vil lokalisering i Parkveien 36 kunne 
gjennomføres innenfor kostnadsramme på kr 1,2 mill eks mva. Plassering på Eidebakken som 
vedtatt antas å unne gjennomføres innenfor en noe lavere ramme. Usikkerheten her ligger i 
behov for skjerming mot omgivelsene, noe som kan medføre høyere kostnader enn lokalisering i 
Parkveien.  
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Viser til vedlagte rapport 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Plassering av helikopterlandingsplass på Eidebakken som, vedtatt av kommunestyret, vil 
sannsynligvis være løsningen som raskest lar seg gjennomføre. Rådmannen ser imidlertid at 
interessekonflikter som gjøres gjeldende ved slik plassering kan være betydelig. Dette både i 
forhold til at begravelsessermoni eller annen aktivitet på kirkegården blir forstyrret under 
letting/landing, men også risiko for skade på parkerte biler da vedtatte landingsplasser ligger i 
nær tilknytning til parkeringsplass.  
 
Rådmannen ber politisk nivå gi tilbakemelding om vedtatte plassering skal gjennomføres eller 
om andre lokaliteter skal vurderes nærmere før beslutning tas. For å skaffe bedre oversikt over 
hvilke forhold som gjøres gjeldende, herunder økonomi, anbefaler rådmannen at det 
gjennomføres et forprosjekt av løsningen. Slikt forprosjekt vil gi svar på brukerkrav, tekniske 
krav og hensynet til omgivelsene, slik at videreføring av tiltaket kan gjennomføres under mer 
kontrollerte former, både økonomisk og praktisk.  
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1.0 Innledning 
 
Fra politisk nivå i Lyngen kommune er det tatt 
initiativ til utarbeidelse av alternativer for 
landingsplass for ambulansehelikopter i 
kommunen. Særlig er utfordringen stor på 
Lyngseidet ettersom dagens mest brukte 
landingsplass er arealer som til daglig brukes 
av Eidebakken skole. Det foreligger her en 
åpenbar brukskonflikt mellom helsetjenesten 
og skole/oppvekst ved at helikoptertrafikken 
medfører et visst HMS-risikoelement for 
skoleelevene på Eidebakken. Det er derfor 
sterkt ønskelig at det tas initiativ til å få flyttet 
ambulansetjenesten vekk fra skoleområdet. I 
forhold til bestemmelsene i Luftfartsloven, 
tilfredsstiller heller ikke dagens landingsplass 
krav som stilles fra luftfartsmyndighetene. 
Dette fordi det ikke foreligger noen 
konsesjonstillatelse fra Luftfartstilsynet for 
område som brukes nå. 
 
 
2.0 Rapportens mandat, 

arbeidsgruppens medlemmer 
samt framdriftsplan 

 
På bakgrunn av landingssituasjonen for 
ambulansehelikoptrene, fattet kommunens 
Levekårsutvalg, (LKU), 06.06.2013, vedtak om 
at det skal utredes alternativer for 
helikopterlandingsplass på Lyngseidet. 
Ambulansehelikoptersaken ble fulgt opp av 
rådmannen overfor Levekårsutvalget 
15.08.2013 gjennom framlegging av notat og 
orientering som beskriver og foreslår 
organisering, prosess og framdrift for 
etablering av anlegget. Hovedpunktene i 
rådmannens notat oppsummeres nedenfor: 
 
 Det startes opp arbeid med utarbeidelse 

av lokaliseringsstudie for valg av 
helikopterlandingsplass på Lyngseidet. 
Studien skal fungere som 
beslutningsgrunnlag for politisk behandling 
av saken. 
 

 Det etableres en arbeidsgruppe 
sammensatt av sentrale aktører med 
representanter fra kommunen, 
Universitetssykehuset i Nord-Norge, 
Seksjon for Luftambulanse og operativ 
flyvning representert ved utfører av 
tjenesten, Lufttransport AS. 

 
 Lyngen kommune v/rådmannen er 

ansvarlig for framdrift, møteinnkallinger, 
befaringer, sekretærfunksjon, fremstilling 
av sluttrapport og for saksforberedelser. 

 
 Rådmannen delegeres myndighet til å 

peke ut medlemmer til arbeidsgruppen. 
Forankret i rådmannens orientering, tiltrådte 
Levekårsutvalget 15.08.2013 rådmannens 
tilrådninger. I tillegg fattet LKU vedtak om at 
landingssituasjonen for helikopter i Nord-
Lyngen og på Furuflaten også skal omtales, 
vurderes og gjøres tilrådninger om tiltak for. 
 
Vedrørende organiseringen av utredningen 
fattet utvalget vedtak om at Lill-Tove Bergmo 
ble pekt ut leder for arbeidsgruppen, mens 
Viggo Jørn Dale ivaretar prosess- og 
sekretariatsfunksjonen. Arbeidsgruppen har i 
sin helhet bestått av følgende medlemmer: 
 
 Lill-Tove Bergmo, leder 
 Rannfrid Myran, ambulanseenheten/UNN 
 Jim Skogheim, ambulansetjenesten/UNN 
 Christian Schousgaard, kommunelege I 
 Øystein Garfjell, rådgiver Eidebakken 

skole 
 Viggo Jørn Dale, sekretær 
 
I tillegg har Universitetssykehuset i Nord-
Norge, Seksjon for Luftambulanse 
v/overlege/Medisinsk leder Bård Rannestad 
deltatt i prosessen med medisinskfaglige 
vurderinger. Vedrørende flyoperative tema, har 
sjefspilot AW139 i AS Lufttransport, Tommy 
Kraknes, medvirket. I forbindelse med 
kvalitetssikringen av rapporten, har også 
fungerende Kommunelege I i Lyngen, Christian 
Schousgaard, medvirket. 
 
Med referanse til rådmannens notat til 
Levekårsutvalget, samt drøftinger og vedtak i 
LKU 15.08.2013, fastsettes arbeidsgruppens 
mandat som gjengitt nedenfor: 
 
«Arbeidsgruppen skal kartlegge og vurdere 
alternative landingslokaliteter for ny 
helikopterlandingsplass på Lyngseidet. 
Lokaliseringsstudien skal konkludere med en 
prioritert alternativtilrådning. 
 
Arbeidsgruppen skal videre vurdere og tilrå 
landingslokaliteter for ambulansehelikopter på 
Furuflaten og i Nord-Lyngen». 
 
I mandatbeskrivelsen er det ikke definert 
effekt- og resultatmål for det realiserte/bygde 
prosjektet. Arbeidsgruppen har imidlertid tolket 
dette som at politisk nivå ønsker å oppnå 
følgende målsettinger: 
 
Effektmål: 
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 Løse problemene og utfordringene for 
luftambulansetjenesten og lokalsamfunnet 
på Lyngseidet som følge av at dagens 
skoleområde benyttes til landingsområde. 

 Etablere sikrere flygeforhold for 
luftambulansen i forbindelse med operativ 
flyging i Lyngen. 

 
 Etablere permanent 

helikopterlandingsplasser for 
luftambulansetjenesten i Lyngen kommune 
som gjør at piloter, medisinsk personell og 
personalet på ambulansebilene alltid har 
en primær landingsplass å forholde seg til i 
forbindelse med luftambulanseoppdrag i 
Lyngen. 

 
Resultatmål: 
 
 Få konsesjonstildeling for etablering av 

helikopterlandingsplasser i Lyngen 
 
 Ferdig bygde helikopterlandingsplasser i 

Lyngen. 
 
 
3.0 Juridiske, tekniske og 

økonomiske rammer 
 
I dette avsnittet gjennomgås tekniske og 
økonomiske rammer for prosjektet. 
 
3.1 Juridiske og tekniske rammer 
 
For mindre helikopterlandingsplasser som skal 
konsesjonsbehandles av Luftfartstilsynet for 
drift under VFR-forhold1, er det krav om at  
disse skal planlegges og prosjekteres i hht. 
tekniske krav spesifisert i Forskrift om 
utforming av små helikopterlandingsplasser, 
(BSL-E 3-6). Hovedpunktene i forskriften 
oppsummeres som følgende: 
 
 Uavhengig av om helikoptrene er militære 

eller sivile, skal start- og landingsområdet 
ikke være mindre enn 1,5 x D-verdi2 av det 
største helikopteret som skal trafikkere 
plassen. Start- og landingsområdet skal ha 

 
1 VFR-forhold er flyvning etter visuelle flyregler. 
Piloten navigerer da vha. sikt, og benytter (i 
utgangspunktet ikke), navigasjonsinstrumenter 
eller veiledning fra flygeledelsen til hjelp for 
flyvningen. 
2 D-verdi er avstanden fra hovedrotorenes 
radiusytterkant mål fra et punkt lengst foran 
helikopteret til halerotorens radiusytterkant 
målt lengst bak helikopteret når begges disse 
går/roterer. 

tilstrekkelig bære evne for å tåle den trafikk 
som skal tillates. Overflaten skal være 
motstandsdyktig mot effekten av 
rotorturbulens, og den skal være uten 
ujevnheter som negativt kan påvirke start 
eller landing med helikopter. 
 

 I tillegg til start og landingsområdet skal 
det etableres et sikkerhetsområde utenfor 
som ikke er mindre enn 0,25 x D-verdien 
for dimensjonerende helikopter. Også 
disse arealene skal være motstandsdyktig 
mot effekten av rotorturbulens. 

 
 Innenfor sikkerhetsområdet skal det ikke 

være noen faste objekter bortsett fra de 
som må være pga. sin funksjon for 
helikopterplassen, (eks. lysanlegg). Faste 
objekter innenfor sikkerhetsområdet skal 
være lavere enn 25 cm. 

 
 Alle helikopterplasser som skal brukes til 

flyging i mørke skal ha lysanlegg i hht. 
forskriften. 

 
 Start- og landingsområdets kantlys skal 

markeres med grønne lys, og være 
rundstrålende. 

 
 Alle hindringer skal merkes med hinderlys. 

 
 Helikopterplassen skal identifikasjons-

markeres med bokstaven H. Dersom 
plassen kun brukes til medisinske 
transporter, skal markeringen bestå av 
bokstaven H i rød farge på et gult kors. 
 

 Landingsplassen bør skiltes slik at det 
fremgår at området er landingsplass for 
helikopter/luftambulanse. 

 
 Landingsplassen skal brøytes vinterstid. 
 
3.2 Økonomiske rammer 
 
Etableringen av nye helikopterlandingsplasser 
for ambulanseflyging i Lyngen er av en slik art 
og størrelsesorden at prosjektet skal legges 
inn i kommunens økonomiplan og budsjett. 
Ettersom størstedelen av 
luftambulansetrafikken til Lyngen imidlertid 
skjer til Lyngseidet, har arbeidsgruppen valgt 
kun å presentere budsjettoppsett for realisering 
av helikopterplass her. Dette betyr at dersom 
det skal realiseres og tilrettelegges 
landingsområder i Lenangen og Furuflaten 
parallelt med Lyngseidet, må budsjett og 
finansiering revideres for å innarbeide disse to 
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lokalitetene også. Tabell 1.0 viser 
budsjettoppsett for prosjektet: 
 
I tillegg til investeringsmidler, vil det på 
driftssiden påløpe økonomiske konsekvenser 
knyttet til brøyting av anlegget, og til drift og 
kontroll av det tekniske anlegget, (lys, 
vindpølse, etc.). Videre vil det muligens påløpe 
kostnader knyttet til ending av festeavtaler. 
Denne problemstillingen har imidlertid ikke 
arbeidsgruppen sjekket nærmere ut. Dersom 
det må kjøpes areal, vil dette også generere 
kostnader. Kostnadene til kjøp er ikke inkludert 
i budsjettoppsettet som følge av at kjøp av 
eiendom mest sannsynlig ikke vil bli aktuelt. 
Det understrekes at budsjettoppsettet kun må 
betraktes som veiledende ettersom grunnlaget 
for å si noe om de faktiske kostnadene ikke er 
tilstede før det er gjennomført offentlig 
konkurranse for utføring av prosjektering og 
entreprise. 
 
Tabell 1.0 Budsjett for opparbeidelse av 
helikopterplass på Lyngseidet, (alle beløp eks. 
mva.). 
 

 
Poster 
 

 
Beløp 

 
Kostnader 
 
Reguleringsplaner 
Prosjektering 
Entreprise 
 
Sum kostnader 

 
 
 

100 000,- 
100 000,- 
500 000,- 

 
 700 000,- 

 
 
Finansiering 
 
Låneopptak - budsjett 2017 
 
Sum finansiering 

 
 
 

 700 000,- 
 

 700 000,- 
 

 
Vedrørende økonomi og kutt-liste, anmerkes 
det at prosjektkostnadene kan reduseres 
dersom kommunen velger å søke 
dispensasjon for arealklareringsdelen av 
prosjektet fra kommunens arealplan i stedet for 
å utarbeide eller endre reguleringsplan. Denne 
problemstillingen ligger det imidlertid utenfor 
arbeidsgruppens mandat å vurdere – dette må 
gjøres politisk-administrativt om dersom det 
fattes vedtak om å iverksette utbyggingen. 
 
Vedrørende finansiering er det på 
finansieringssiden kun lagt inn midler fra 
Lyngen kommune. Det kan imidlertid tenkes at 

det kan være en mulighet å oppnå del-
finansiering via fylkesmannens skjønnsmidler. 
 
 
 
 
 
4.0 Luftambulansetjenesten 
I avsnitt 4.0 er hovedformålet å gjennomgå 
hovedtrekkene og status for 
luftambulansetjenesten i Norge og Lyngen. 
 
4.1 Luftambulansetjenesten i Norge 
 
Luftambulansetjenesten skal benyttes til 
utrykning til pasienter som befinner seg utenfor 
sykehus og til overføring av pasienter fra et 
sykehus til et annet i den hensikt å gi 
pasienten et mer spesialisert behandlingstilbud 
enn hva som kan gis lokalt. Om lag 20 000 
pasienter assisteres årlig innenfor et budsjett 
på over 1 milliard kroner. 
 
Siden 1988 har luftambulansetjenesten vært 
organisert og fullfinansiert som en nasjonal 
statlig tjeneste. Norges fire regionale 
helseforetak har ansvaret for den operative 
driften av denne tjenesten, og de regionale 
helseforetakene skal sørge for 
luftambulansetjenesten i sin region. 
Helseregionene har etablert et eget selskap, 
Helseforetakenes Nasjonale 
Luftambulansetjeneste ANS, 
(Luftambulansetjenesten ANS), som ivaretar 
den operative delen av helseregionenes 
luftambulansetjeneste. Selskapet har 
hovedkontor i Bodø, flykoordineringssentral i 
Tromsø, samt medisinsk teknisk avdeling i 
Trondheim. 
 
Luftambulansetjenesten ANS skal ivareta 
ansvaret for tjenesten i et nasjonalt perspektiv. 
Selskapet har også ansvaret for å fastsette 
retningslinjer for bruk av 
luftambulansetjenesten, samt for at Norges 
befolkning får en kostnadseffektiv 
luftambulansetjeneste, med høy standard, 
kvalitet og sikkerhet. Det medisinske ansvaret 
for tjenesten ivaretas av helseforetakene, 
herunder medisinsk bemanning. 
 
Norge har pr. 2017 tolv 
ambulansehelikopterbaser, (Arendal, 
Lørenskog, Ål, Dombås, Stavanger, Bergen, 
Førde, Ålesund, Trondheim, Brønnøysund, 
Evenes og Tromsø), med til sammen 13 
helikoptre. Operatør i Tromsø fram til 
31.05.2018 er AS Lufttransport. Fra 
01.06.2018 overtar, etter offentlig 
anbudskonkurranse, Norsk Luftambulanse AS 
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også driften av luftambulansetjenesten i 
Tromsø. 
 
I tillegg inngår fire av Forsvarets 
redningshelikoptre fra 330-skvadronen i 
luftambulansetjenesten.  
 
 
 

 
 
Kart 1.0. Oversikt over rekkevidde ved 1 times 
flytid for ambulansehelikopter stasjonert i Tromsø 
og Harstad. 
 
Luftambulanseavdelingen ved 
Universitetssykehuset i Nord-Norge, (UNN), 
består av ambulansehelikopterbase og 
ambulanseflybase i Tromsø, og 
ambulansehelikopterbase på Evenes. Alle 
enhetene er en del av Luftambulansetjenesten 
ANS, mens maskinene bemannes medisinsk 
med leger og sykepleiere fra sykehusene. 
Tjenesten og basene har beredskap hele 
døgnet alle dager i året. I tillegg til den 
ordinære luftambulansetjenesten, utføres også 
søk og redningsoppdrag.  
  
Det settes helt spesielle krav til utstyr som skal 
brukes i tjenesten. Luftambulansetjenesten er 
derfor utstyrt med spesialtilpasset medisinsk- 
og redningsteknisk utstyr. Spesielt settes det 
krav til utstyrets robusthet samt at det ikke 
utgjør en potensiell fare for luftfartøyet. Alt 
utstyr er spesielt kvalifisert for bruk i tjenesten 
for hver type luftfartøy. 
 
Medisinsk utstyr omfatter defibrillator, 
multimonitor, respirator, kapnograf, 
sprøytepumper, sug, brystkompresjonsmaskin 
og transportkuvøse.  
 

4.2 Luftambulansetjenesten i Lyngen 
 
Oppdragsutviklingen for luftbåret 
ambulansetransport, (sivilt og militært 
helikopter og fixed-wing), er på nasjonalt plan 
firedoblet fra noe over 5000 oppdrag årlig i 
1990 til over 20 000 i 2016. Utviklingen for 
ambulansetjenesten, (bil og helikopter), er vist i 
Tabell 2.0. 
Tabell 2.0 Ambulansestatistikk for Lyngen. Kilde: 
Luftambulansetjenesten ANS. 
 

 Luft Bil Leid. Bil Len. 
2010 26 352 226 
2011 22 299 223 
2012 17 272 231 
2013 30 304 212 
2014 24 272 226 
2015 20 243 191 

 
Tabellen viser at ambulanseoppdragene med 
bil i Lyngen ligger på ca. 500 i året, mens 
luftambulansen har om lag 25 tilkallinger. Dette 
betyr at ca. 5 % av alle oppdag er så kritiske 
mht. liv og helse at lufttransport blir benyttet. 
Det har ikke lykkes å innhente data på 
fordelingen mellom Lenangen og Lyngseidet 
for helikoptertjenesten. Bruken av Sea King er 
på i snitt 1 oppdrag i året. 
 
Tabell 3.0 Avstander Lyngen – Tromsø/UNN. 
 

 
 
Strekning 
 

 
Avstand 
kilometer 
 

 
Lyngseidet – Tromsø/UNN via 
Breivikeidet, ( + ferge 25 min.) 
 

 
79 

 
Lyngseidet – Tromsø/UNN via 
Nordkjosbotn 
 

 
136 

 
Lenangen – Tromsø/UNN via 
Breivikeidet, (+ ferge 25 min.) 
 

 
91 

 
Lenangen – Tromsø/UNN via 
Nordkjosbotn 
 

 
191 

 
Luftambulansetjenesten er en meget viktig 
beredskapsmessig faktor for innbyggerne i 
Lyngen. Fergeforbindelsen Svensby – 
Breivikeidet utgjør en livstruende flaskehals i 
medisinske aktuttsituasjoner, og hvor 
omkjøringsmulighetene via Nordkjosbotn for 
ambulansebil tilnærmet dobler 
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transportavstanden Lyngseidet – Tromsø og 
mer enn dobler den for Lenangen - Tromsø. 
Videre danner vær, (glatte 
veier/uframkommelighet pga. ras og dårlig 
brøytede veier), uforutsigbare rammevilkår for 
syketransporten på bil til UNN i kritiske 
situasjoner. Opprettholdelse av en 
betryggende og sikker luftambulansetjeneste 
er derfor et grunnleggende krav fra Lyngen 
kommune. Utfordringene knyttet til lange 
kjøreavstander  

 
 
Kart 2.0 Kommunikasjon Lyngen - Tromsø. 
Kartkilde: Tromsatlas. 
 
Lyngen – Tromsø i akuttmedisinsk 
sammenheng er vist i Kart 2.0 og i Tabell 3.0. 
 
4.3 Helikoptertyper i 

luftambulansetjenesten 
 
Som del av rapporten innarbeides et avsnitt 
som beskriver de ulike operative 
helikoptertypene i som benyttes i 
luftambulansetjenesten. Dette for å ha et 
referansegrunnlag for senere drøftinger 
omkring dimensjonering av selve start- og 
landingsområdet. 
 
4.3.1 Agusta Westland AW139 
 
Agusta Westland AW139 er pr. 2017 
hovedmaskinen for luftambulansetjenesten i 
Tromsøregionen. 
  

 
Foto 1. Agusta Westland AW139. 
 
Tabell 4.0. Tekniske data for Agusta Westland 
AW139. 
 

D-verdi rotor 16,66 meter 
Bårer 2 – 6 / 15 passasjerer 
Rekkevidde 1250 km 
Max flytid Ca. 3 timer 
Max hastighet 310 km/t 
Cruisehastighet 306 km/t 
Max flyvekt 6 400 kg 

 
AW139 er et medium stort to motors helikopter 
som kombinerer fordelene med utprøvd 
teknologi og alt innen siste generasjons 
systemintegrasjon. I ambulanseversjon har 
maskinen en stor kabinen uten hindringer. Et 
flatt kabingulv og flat himling gjør maskinen 
fleksibel for innredningsløsninger og 
rekonfigurering etter behov. Kabinvolumet på 8 
m3, og takhøyden på 1,42 m gir medisinsk 
personell gode arbeidsbetingelser for 
pasientbehandling under transport. Helikoptret 
er til daglig utstyrt med 2 bårer, men kan 
innredes med inntil 6. Dette gjør helikoptret til 
et meget fleksible ambulansehelikopter. 
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Figur 1. Profiler av Agusta Westland AW139. 
AW139 vil være helikoptertypen som Norsk 
Luftambulanse AS vil benytte i 
Tromsøregionen etter kontraktoppstart 
01.06.2018. 
4.3.2 Westland Sea King 
 
Westland Sea King opereres av Luftforsvarets 
330-skvadron, og de 12 maskinene utgjør 
hovedstammen i den norske 
redningshelikoptertjenesten. I tillegg brukes de 
også til ambulanseoppdrag. Operativt er 
helikoptrene styrt av Hovedredningssentralen 
på Sola.  
 
Tabell 5.0. Tekniske data for Westland Sea King. 
 

D-verdi rotor 22,00 meter 
Bårer 6 / 18 passasjerer 
Rekkevidde 407 km 
Max flytid Ca. 5 timer 
Max hastighet 241 km/t 
Cruisehastighet 185 km/t 
Max flyvekt 9 715 kg 

 
Sea Kingene er, til tross for at de har vært i 
tjeneste i over 40 år, godt utstyrte og rustet for 
oppgavene de skal utføre. Helikopterne blir 
brukte i alle mulige redningsoppdrag – alt fra å 
hente fjellklatrere til personer i forliste båter. 
Sea King har tilfredsstillende rekkevidde og er 
utstyrte med to radarer, radioer og 
radiopeilerutstyr for alle frekvenser. I søk 

bruker en også søkelys, infrarødt 
(varmesøkende) kamera og nattbriller. 
 
Forsvaret drifter helikopterene, men Justis- og 
beredskapsdepartementet er ansvarlig for 
redningshelikoptertjenesten. Departementet er 
eier av Sea Kingene, og står for disponeringen. 
Hovedbasen for helikopterene er Bodø, men 
Rygge, Banak og Sola har også Sea Kinger på 
beredskap. 
 

 
 
Foto 2. Luftforsvarets Westland Sea King. Foto: 
Forsvarets pressesenter. 
 
Alle Sea Kingene skal fases ut i løpet av 2020, 
og erstattes av Luftfrosvarets nye 
redningshelikopter Agusta Westland AW101. 
 
4.3.3 Agusta Westland AW101 
 
Agusta Westland AW101 er Luftforsvarets nye 
redningshelikopter, og skal settes inn i opeartiv 
tjeneste i perioden 2017 - 2020. Flåten vil 
bestå av 16 helikoptre med opsjon på 
anskaffelse av ytterligere 6. 
 

 
 
Foto 3. Luftforsvarets nye Agusta Westland 
AW101 ankommer Norge i 2017 og skal være i 
operativ drift fom. 2018. Foto: Forsvarets 
pressesenter. 
 
For Norges redningstjeneste, som til daglig 
driftes av Forsvaret, vil oppgraderingen til nye 
helikoptre ha svært mye å si. AW101 er 
raskere, kan fly lengre og ha flere om bord. Det 
vil i sum bety redningshelikoptre som kan være 
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Foto 4. Interiørskisse av AW101. Foto: Forsvarets 
pressesenter. 
 
mye lenger ute i søk, og redde folk enda lenger 
unna enn i dag. Ettersom helikoptrene er 
betydelig større enn dagens maskiner, er det 
imidlertid knyttet en del utfordringer til den 
operative driften av dem. Dette gjelder først og 
fremst vedrørende «downwash» - dvs. det 
nedadgående lufttrykket fra rotoren i 
forbindelse med heisoperasjoner og take-
off/landing i snø. I tillegg kan det oppstå 
utfordringer til 
 
Tabell 6.0 Tekniske data for Agusta Westland 
AW101. 
 

D-verdi rotor 22,8 meter 
Bårer 6 / 25 passasjerer 
Rekkevidde 1390 km 
Max flytid Ca. 5 timer 
Max hastighet 309 km/t 
Cruisehastighet 278 km/t 
Max flyvekt 15 600 kg 

 
selve heisoperasjonene under 
redningsaksjoner pga. høye heishøyder som 
følge av downwasheffekten. 
 
4.3.4 NHIndustries NH90 
 
Luftforsvarets NH90 har ikke primær-rolle som 
redningshelikopter, men har stor kapasitet i 
krisesituasjoner. Totalt skal det leveres 14 
helikoptre, hvor 8 av disse skal stasjoneres på 
Bardufoss. 
 
I hovedsak vil det være Kystvakta og 
fregattvåpenet som bruker det nye NH90-
helikopteret. Arbeidsoppgavene spenner 
fra kystvaktoppdrag, søk- og redningsoppdrag, 
medisinsk evakuering, antiubåtoperasjoner, 
kontraterror, spesialoperasjoner og 
overvåkning.  
 
Sammenlignet med de tidligere Lynx-
helikopterene kan NH90 dekke et større 
område på kortere tid. NH90 kan med andre 
ord finne flere mennesker – på lengre 

avstand og i dårligere vær – og få de trygt 
hjem igjen.  
 

 
 
Foto 5. Kystvaktens nye NHIndustries NH90 på 
Bardufoss. Foto: Forsvarets pressesenter. 
 
Tabell 7.0 Tekniske data for NHIndustries NH90. 
 

D-verdi rotor 22,8 meter 
Bårer 12 /  15 passasjerer 
Rekkevidde 800 km 
Max flytid + 4 timer 
Max hastighet 300 km/t 
Cruisehastighet m/t 
Max flyvekt 10 600 kg 

 
 
5.0 Helikopterlandingsplasser i 

Lyngen - lokaliseringsalternativ 
 
I dette avsnittet presenteres og gjennomgås de 
ulike landingsalternativene for 
helikopterlandingsplasser i Lyngen. I alt 9 
forskjellige er vurdert av arbeidsgruppen med 
hovedvekt på alternativene rundt Lyngseidet. 
Landingsplassene på Furuflaten og i Nord-
Lyngen, er gjennomgås i avsnitt 5.8 og 5.9. 
Oversikt over alternativene er vist i Kart 3.0, (s. 
10). 
Vurdering, drøfting og tilrådning av 
alternativene håndteres i kapittel 6.0. 
Innledningsvis gjennomgås først 0-Alternativet 
ved Eidebakken skole. 
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Foto 6. Lyngsalpan tiltrekker seg et betydelig 
antall skikjørere i løpet av vintersesongen. Dette 
kan øke etterspørselen etter 
luftambulansetjenester. Foto: Viggo Jørn Dale. 
 
5.1 0-Alternativet – Eidebakken skole 
 
Dagens landingsplass for 
luftambulansetjenesten på Lyngseidet ligger på 
fotballbanen ved Eidebakken skole, (jfr. 
Kartvedlegg 3.0). Landingsarealet dekker ca. 
20 x 40 meter, og er av grus. Området er ikke 
belyst, har ikke vindpølse, hinderlys, og er 
heller ikke utstyrt med landingslysanlegg. 
Vinterstid blir plassen brøytet i kommunal regi. 
Atkomstmessig benytter ambulansene 
innkjøringen til Eidebakken skole. Nærmeste 
bygning til landingsområdet er gamle 
Eidebakken barneskole som i dag benyttes 
som senter for voksenopplæring. Videre ligger 
nye Eidebakken skole i tett tilgrensning til 
området, og banen benyttes av elevene til 
lekeområde. Det ligger også en rekke boliger 
ca. 100 meter fra landingsområdet. 
 
Hovedutfordringen for landingsplassen er av 
sikkerhetsmessig karakter som følge av at 
ambulansebiler og helikopter må operere i et 
område som er avsatt til skoleelever. I tillegg 
gjør beliggenheten nær sentrum at området blir 
påvirket av støy – særlig er dette aktuelt 
nattestid. De høye skolebygningene kan også 
utgjøre en risiko for flyging. I praksis opereres 
luftambulansetrafikken inn og ut av 
Eidebakken ved at skolen kontaktes av 
Lyngstunet ved ankomst av helikopter. Skolen 
organisere deretter at elever som er ute, går 
inn. Transporten for ambulansebil fra 
Lyngstunet til Eidebakken skole beregnes til 
ca. 2 minutter. 
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5.2 Alternativ 1 – Lyngenhallen vest/ 
Skateparken 

 
Alternativ 1, (Gnr. 84/Bnr. 1/Fnr. 53), er 
lokalisert ved Lyngenhallens vestside, og 
består av en allerede opparbeidet fylling på om 
lag 25 x 40 meter som ikke er asfaltert. Arealet 
nærmest Lyngenhallen benyttes som parkering 
for lærere og besøkende ved Eidebakken 
skole. 
 

 
 
Foto 7. Alternativ 1 er lokalisert på Eidebakken 
vest for Lyngenhallen. Foto: Viggo Jørn Dale. 
 
Atkomstmessig ligger Skateparkalternativet 
godt plassert for ambulansene som vil ha en 
enkel tilkjøringsvei via fylkesvei 91 og videre 
inn på atkomstveien til Lyngenhallen. 
Transporten for ambulansebil fra Lyngstunet til 
Skateparken skole beregnes til ca. 2 minutter. 
 
Flymessig vurderes alternativet som godt 
egnet ettersom landingsområdet har god 
visuell synlighet i flyretning fra Tromsø. 
Dominerende vindretning for alternativet både 
sommerstid og vinterstid er østlig/sør-østlig, 
slik at landing ved denne vindretningen kan 
skje på direkte innflygningslegg fra vest. 
Sekundær vindretning er vestlig/sør-vestlig, og 
inntreffer stort sett sommerstid, men kan også 
forekommer høst/vinterstid. Innflygning vil da 
skje fra øst via sving over Eidebakkenområdet. 
Lyngenhallens plassering vil imidlertid kunne 
representere en hindring ved vestlige 
vindretninger. Avgang vil kunne skje uhindret 
direkte mot vest/Tromsø. 
  
Lokalisering av permanent landingsplass i hht. 
alternativ 1 vil forutsette etablering av 

skjermingstiltak mot parkeringsområdet for å 
beskytte mot trykkluft/steinsprut/issprut, 
(downwash), fra rotorbladene. Det kan også 
være noen utfordringer knyttet til alternativet 
ettersom området brukes til parkering for både 
skole, (dagtid), hallaktiviteter, alpinbakke og 
scooterløype, (kveld). For å håndtere 
parkeringsutfordringene, vil arealene på 
Lyngenhallens sørside kunne fylles ut til 
parkeringsformål for skolen og atkomst til 
skolen kan etableres med ny dør i 
mellombygget. 
 
Det er videre uklart hvilken bæreevne den 
eksisterende fyllingen har, slik at dette må 
undersøkes nærmere dersom alternativet 
aktualiseres. Når det gjelder andre teknisk 
relaterte forhold, (strøm, brøyting, 
masseutskiftning), vurderes alternativet å være 
relativt lite krevende å bygge ut/ opparbeide. 
Brøytekostnader vil være marginale. Imidlertid 
vil det påløpe kostnader for å flytte 
«skateparken» til en annen lokalitet. 
 
Området har i gjeldende reguleringsplan for 
Lyngseidet formålet «offentlig bebyggelse». 
Tiltaket vil kreve regulering, eventuelt 
dispensasjon fra eksisterende plan. 
 
5.3 Alternativ 2 – Eksisterende 

parkeringsplass ved avviklet Rema 
1000 i Myra 

 
Alternativ 2, (Gnr. 84/Bnr. 1/Fnr. 206), er 
plassert i Myra på eksisterende 
parkeringsplass tilhørende det gamle Rema 
1000-bygget. Arealet dekker en flate på ca. 30 
x 50 meter, og er pr. 2017 ikke i aktiv 
næringsbruk. 
 
Arealet er asfaltert, og det ligger el-kabler i 
grunnen for forsyning av belysning av 
parkeringsplassen. Vedrørende bæreevne må 
denne undersøkes nærmere. Brøyting av 
alternativ 2 vurderes som kurant, men vil være 
mer kostbart enn eksempelvis alternativ 1. 
Entreprisekostnader ved valg av alternativ 2 
vurderes å være relativt sett lave som følge av 
at det allerede er foretatt opparbeidelse av 
areal, samt at el-kabler allerede ligger i grunn. 
 
Atkomst for ambulansene til landingsområdet 
skjer via eksisterende veinett, (Parkveien). 
Kjøretid fra Lyngstunet beregnes til ca. 1 
minutt. 
 
På flysiden vurderes landingsforholdene som 
gode ved alle vindretninger. Parkeringsplassen 
er i noen sammenhenger allerede benyttet i 
forbindelse med helikoptertrafikk. Bl.a. ble 
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området brukt som utgangspunkt for 
helitransport ved bygging av nye Gjærvassbu. 
 
Grunneier av tomten er Opplysningsvesenets 
Fond, (OVF), men arealene er festet videre til 
Lyngen kommune. Kommunen har igjen 
videreført festet til Rema 1000, som således 
har  

 
 
Foto 8. Alternativ 2 ved parkeringsplass gamle 
Rema 1000. Foto: Viggo Jørn Dale. 
 
råderetten over arealet. På plansiden er 
området regulert til planstatus 
«Forretningsformål», og vil kreve 
omregulering, eventuelt dispensasjon fra 
eksisterende planer. 
 
Utfordringer ved valg av alternativ 2 vil primært 
være knyttet til frigjøring av areal, samt til 
mulige framtidige brukerkonflikter knyttet til ny 
næringsvirksomhet i den gamle Rema 1000 
butikken. Det anmerkes i den sammenheng at 
indre del av Myra vurderes som aktuell som 
startpunkt for en framtidig skianleggutbygging 
på Lyngseidet. Arealene rundt butikken vil 
derfor være viktige bl.a. i 
parkeringssammenheng. Valg av denne 
lokaliteten vil således meget sannsynlig kreve 
flytting av helikopterlandingsplassen en gang i 
relativt nær framtid. 
 
5.4 Alternativ 3 – Ubebygd areal mellom 

avviklet Rema 1000 og Prix i Myra 
 
Alternativ 3, (Gnr. 84/Bnr. 1/Fnr. 204), er 
lokalisert på ubebygd areal mellom Prix og 
avviklet Rema 1000 butikk. Atkomst til 
alternativet vil måtte anlegges på vestsiden av 
Prix. Arealet dekker en flate på ca. 60 x 50 
meter, og består av myrlendt terreng med 
småbevokst bjørkeskog, (jfr. Foto 9). 
 
Alternativet vil kreve en omfattende 
opparbeidelse med masseutskiftning, 
asfaltering og fremføring av el-kabler. 
Entreprisearbeidet vurderes som kurant, med 

den største kostnadsposten relatert til 
masseutskiftningen. 
 
Atkomst for ambulansene til landingsområdet 
skjer som i alternativ 2 via eksisterende veinett 
forbi Prix, (Parkveien). Kjøretid fra Lyngstunet 
beregnes til ca. 1 minutt. 
 
På flysiden vurderes landingsforholdene som 
gode ved alle vindretninger. Det anmerkes at 
hindringer, (bygningsmassene til Rema 1000 
og Prix), vil ved dette alternativet ligge lengre 
unna start- og landingsområdet sammenlignet 
med alternativ 2. 
 

 
 
Foto 9. Alternativ 3 er lokalisert på ubebygde 
arealer mellom gamle Rema 1000 og Prix. Foto: 
Viggo Jørn Dale. 
 
Grunneier av tomten er Opplysningsvesenets 
Fond, (OVF), men arealene er festet videre til 
Lyngen kommune. Kommunen har igjen 
videreført festet disse til COOP Nord som 
således har råderetten over arealet. På 
plansiden er området regulert til planstatus 
«Forretningsformål», og vil kreve 
omregulering, eventuelt dispensasjon fra 
eksisterende planer. 
 
Utfordringer ved valg av alternativ 3 vil være 
de samme som ved alternativ 2, og berører 
bl.a. mulige framtidige brukerkonflikter knyttet 
til ny næringsvirksomhet i den gamle Rema 
1000 butikken/indre del av Myra.  
 
5.5 Alternativ 4 – Grøntareal ved 

innkjøring/kryss fv. 91/Skoleveien 
 
Alternativ 4, (Gnr. 85/Bnr. 25), er lokalisert på 
grøntareal ved innkjøringen i krysset fv. 
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91/Skoleveien. Grunneier av tomten er Lyngen 
kommune. Bruttoareal er ca. 30 x 45 meter, 
mens nettoareal er i realiteten kun 30 x 30 
meter som følge av at tomten har trekantform. 
Alternativet har en kritisk størrelse mht. 
disponibelt areal. Videre ligger alternativet nær 
fv 91 med de negative virkningene dette har for 
down-wash og trafikksikkerhet. 
 
Alternativ 4 krever relativt omfattende 
opparbeidelse, slik at landingsflaten har 
samme høyde som omkringliggende terreng – i 
dette tilfelle veinettet. Videre kreves asfaltering 
og fremføring av el-kabler. Entreprisearbeidet 
vurderes som kurant, med den største 
kostnadsposten relatert til masseentreprisen. 
Fremføring av el-kabler vurderes som 
uproblematisk. 
 
Atkomst for ambulansene til landingsområdet 
skjer via eksisterende veinett med kryssing av 
fv 91. Kjøretid fra Lyngstunet utgjør 45 
sekunder. 
 
På flysiden vurderes landingsforholdene som 
gode ved alle vindretninger. Største utfordring 
når det gjelder flyoperative forhold vurderes i å 
ligger i sterkt stigende terreng, («Giæverlia»), 
mot nord. 
 
Planstatus for alternativet er pr. 2017 
«Grøntareal», men Lyngen kommune har 
iverksatt arbeid med ny områdereguleringsplan 
for Lyngseidet sentrum. I plansammenheng 
drøftes det planer om omforming av kryss fv. 
91/Skoleveien til rundkjøring. Dette vil 
muligens bety at disponible arealer blir for små 
for helipad. Alternativet må, dersom det velges, 
reguleres til luftfartsformål i det pågående 
planarbeidet for Lyngseidet sentrum. 
 
Utfordringene knyttet til alternativ 4 er koplet til 
at arealet er kritisk mht. størrelse/disponibelt 
areal, og har i tillegg nær beliggenhet til fv. 91. 
Alternativet vil også generere støy i 
sentrumsområdet, og særlig for kommunens 
omsorgssenter Lyngstunet. 
 
5.6 Alternativ 5 – Grøntareal ved 

Lyngstunet vest 
 
Alternativ 5, (Gnr. 85/Bnr. 26), er lokalisert på 
grøntareal ved Lyngstunets vestlige fløy ved 
siden av krysset fv. 91/Parkveien. Eier er 
Lyngen kommune. Bruttoareal er ca. 30 x 45 
meter, mens nettoareal utgjør 30 x 30 meter 
som følge av at også denne tomten har 
trekantform. Alternativet er kritisk mht. 
disponibelt areal, og har i tillegg nær 
beliggenhet til fv 91. Også her må 

landingsområdet heves til kotehøyde lik 
omkringliggende terreng. 
 
Videre kreves asfaltering og fremføring av el-
kabler. Entreprisearbeidet vurderes som 
kurant, med den største kostnadsposten 
relatert til masseentreprisen. Fremføring av el-
kabler vurderes som greit. 
 
Atkomst for ambulansene til landingsområdet 
skjer via eksisterende veinett med kryssing av 
fv 91. Kjøretid fra Lyngstunet utgjør 30 
sekunder. 
 
På flysiden vurderes landingsforholdene som 
gode ved alle vindretninger. Det anmerkes 
imidlertid at Lyngstunets bygningsmasse vil 
kunne utgjøre en hindring/begrensning. 
Innflyvningen vil, som følge av den 
eksisterende bygningsstrukturen, måtte skje 
mot nord, dvs. delvis på tvers av dominerende 
vindretninger. Ved innflyvning fra vest og take-
off mot vest, vil flightbanen gå i relativt lav 
høyde over fv. 91.  
 
Planstatus for alternativet er pr. 2017 
«Grøntareal», men Lyngen kommune har 
iverksatt arbeid med ny områdereguleringsplan 
for Lyngseidet sentrum. I plansammenheng 
drøftes det planer om omforming av kryss fv. 
91/Skoleveien til rundkjøring. Dette kan bety at 
disponible arealer blir for små for helipad. 
 
Utfordringene knyttet til alternativ 5 er koplet til 
at arealet er kritisk lite når det gjelder 
disponibelt areal, samt at det i tillegg har nær 
beliggenhet til fv 91 med de utfordringene dette 
skaper for down-wash og trafikksikkerhet. 
Alternativet vil også generere støy i 
sentrumsområdet, og for kommunens 
omsorgssenter Lyngstunet. 
 
5.7 Alternativ 6 – Gamle Lyngseidet 

Camping 
 
Alternativ 6, (Gnr. 85/Bnr. 16), er lokalisert på 
den gamle campingplassen på Lyngseidet 
mellom ambulansestasjonen og Lyngseidet 
Motell. Bruttoarealet dekker ca. 45 x 45 meter, 
og ligger i svakt skrånende og stigende terreng 
mot nord. Grunneier er Giæver Eiendom AS. 
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Foto 10. Alternativ 6 Nord for 
ambulansestasjonen. Foto: Viggo Jørn Dale. 
 
Alternativet vil kreve en del opparbeiding slik at 
landingsflaten heves betydelig over stigende 
terrenget mot nord. Videre kreves asfaltering 
og fremføring av el-kabler. Entreprisearbeidet 
inklusiv fremføring av strøm vurderes som 
uproblematisk med den største 
kostnadsposten relatert til masseentreprisen. 
På driftssiden vurderes brøytingen som kurant, 
og vil kunne tiltransporteres eksisterende 
brøyting som utføres av kommunen selv, 
eventuelle eksterne kontraktører. 
 
Atkomst for ambulansene til landingsområdet 
vil kunne skje med opparbeidelse av intern 
atkomstvei forbi ambulansestasjonens 
nordside. Alternativet er å kjøre ut på fv. 91, og 
deretter. Kjøretid fra Lyngstunet vil utgjøre 30 
sekunder. 
 
På flysiden vurderes landingsforholdene som 
gode ved alle vindretninger. Største utfordring 
når det gjelder operative forhold ligger i 
stigende terreng mot nord, samt 
bygningsmassene til ambulansestasjonen og 
Lyngstunet. 
 
Alternativet vil fungere meget godt i de tilfeller 
det oppstår samtidkonflikter, dvs. at flere biler 
er ute på oppdrag samtidig som luftambulanse 
ankommer. Eventuelt når en av bilene er ute 
av drift pga. personellmangel. I slike 
situasjoner vil pasientene kunne trilles på båre 
den korte avstanden fra 
legekontor/ambulansestasjon og til 
landingsområdet. 
 
Ved valg av alternativ 6 kan den planmessige 
tilretteleggingen skje gjennom det pågående 
arbeidet med ny områdereguleringsplan for 
Lyngseidet sentrum. 
 
Utfordringer ved valg av alternativ 6 vil primært 
være knyttet til frigjøring av areal, herunder 
uløst spørsmål om kjøp/feste. Videre vil 

permanent helipad utløse mulige framtidige 
brukerkonflikter knyttet til utvidet/ny 
næringsvirksomhet i sentrum av Lyngseidet – 
inklusiv reiselivsvirksomhet og skianlegg. 
Alternativet vil generere støy i 
sentrumsområdet, og særlig for kommunens 
omsorgssenter Lyngstunet. 
 
5.8 Alternativ 7 – Furuflaten 

industriområde 
 
I utvidet reguleringsplan for Furuflaten 
industriområde, (vedtatt 18.09.2012, FSK-sak 
2012/ 33), er det avsatt landingsareal for 
ambulansehelikopter på eiendom gnr. 69/bnr. 
10, eier Harald Roseng), mellom fv. 868 og 
sjøen i svingen like nord for fylkesveibroen 
over Lyngsdalselva, (jfr. kart 4.0). 
 
Arealet utgjør ca. 60 x 60 meter, og ligger på 
kotehøyde ca. 2 meter. Området er flatt, og vil 
være enkelt å fylle opp og planere ut. Atkomst 
er regulert inn fra fv. 868. 
 
På flysiden vurderes landingsforholdene som 
gode ved alle fremherskende vindretninger.  
 

 
 
Foto 11. Oversikt over regulert areal avsatt til 
helikopterlandingsplass i Furuflaten. Det avsatte 
landingsområdet er lokalisert i området med 
småbusker nord for elva. Foto: Viggo Jørn Dale. 
 
Største utfordring når det gjelder operative 
forhold vurderes å ligge i stigende terreng mot 
vest som vil kunne skape turbulens ved 
avgang og landing, samt ved kraftige vinder fra 
sør og sør-øst. 
 
I forbindelse med opparbeidelse og 
næringsarealer på begge sider av 
Lyngsdalselva, ble det i 2015 gjennomført 
målinger og analyser av fare for stormflo og 
elveflom i området ved elvas utløp. Analysene 
viser her at den innregulerte 
helikopterlandingsplassen vil kunne bli truet av 
flom fra Lyngsdalselva i et 200-årsperspektiv 
dersom helipaden bygges på samme 
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kotehøyde som fv. 868, (ca. 5 moh.). Ved 
lavere høyde, vil sjansene for oversvømmelse 
 

 
 
Kart 4.0. Vedtatt reguleringsplan for utvidelse av 
Furuflaten Industriområde. Areal for 
helikopterlandingsplass har grå fargekode. 
Kartkilde:  Lyngen kommune. 
 
øke. Dersom helipaden skal utstyres med lys, 
må det tas hensyn til denne problematikken. 
 
Utfordringene knyttet til oversvømmelse kan 
imidlertid håndteres ved å opparbeide selve 
start- og landingsområdet til kote 6 moh. 
 
Opparbeidelse av arealene vurderes teknisk 
sett som kurant, og med enkel fremføring av 
el-kabler. 
 
5.9 Alternativ 8 – Ytre Lyngen/Sør-

Lenangen 
 
Bosettingsmønsteret på strekningen 
Jægervatn – Russelv er meget spredt, og 
strekker seg over en avstand på nærmere 40 
km. Kommunens helsesenter i denne delen av 
kommunen er lokalisert i Nord-Lenangen, 
mens ambulansestasjonen er plassert i Sør-
Lenangen – ca. 15 km fra helsesenteret. I 
tillegg finns det en privatpraktiserende lege ca. 
2 km fra ambulansestasjonen. Beregnet 
kjøretid ambulansestasjon – helsesenter og 
vice versa i fbm. utrykning anslås til ca. 10 
minutter. 
 

 
 
Foto 12. Oversikt over mulig lokalitet for 
etablering av permanent helikopterlandingsplass 
ved ambulansestasjonen i Sør-Lenangen. Foto: 
Viggo Jørn Dale. 
 
Som følge av det meget spredte 
bosetningsmønsteret, vil 
luftambulansetjenesten i kritiske situasjoner i 
praksis lande i nærheten av pasientens 
lokalisering. Skal det imidlertid etableres en 
fast landingsplass for luftambulansetjenesten, 
er det arbeidsgruppens vurdering at dette bør 
gjøres i tilknytning til den eksisterende 
ambulansestasjonen. Dette området består av 
en større asfaltert parkeringsplass, (gnr. 
112/156), på ca. 20 x 60 meter. For eventuell 
permanent opparbeiding av helikopterplass, vil 
deler av dette området kunne benyttes og 
omdisponeres til formålet. Det må også her 
gjennomføres planendringer med sikte på å 
tilrettelegge for luftfartsformål. Arealklarering 
av området vil kunne skje via dispensasjon fra 
eksisterende planer. 
 
Opparbeidelse av området til permanent 
helikopterlandingsplass vurderes teknisk å 
være relativt uproblematisk som følge av den 
nærliggende ambulansestasjonen og enkelt 
tilgang til strøm, brøyting mm. Det må 
imidlertid foretas analyse av landingsområdets 
bæreevne for å fastsette i hvilken grad det må 
gjøres forsterkninger for å ta imot de ulike 
helikoptertypene som benyttes i 
luftambulansetjenesten. I tillegg vil det kunne 
oppstå utfordringer mht. effekter av down-wash 
og trafikksikkerhet. Støy kan også være en 
utfordring som følge av at lokaliteten ligger 
relativt nær boligfelt og skole. 
 
5.10 Andre alternativer 
 
Arbeidsgruppen har i tillegg til alternativene 
som er gjennomgått i avsnittene over, også 
diskutert og drøftet enkelte andre lokaliteter. 
Disse er imidlertid silt ut gjennom en 
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førstehåndsvurdering. Dette gjelder følgende 
alternativer: 
 
 Skytebanen på Eidebakken 
 Solhov 
 Geitnes 

 
Begrunnelse og kriteriene for å sile disse bort, 
og ikke vurdere dem nærmere oppsummeres 
som følgende: 
 
 Lang transportavstand fra Lyngstunet 
 Atkomstproblematikk i forbindelse med 

brøyting om vinteren 
 Lang fremføring av elektrisk 

strømforsyning til landingslys 
 Vil berøre andre aktiviteter 
 Støyproblematikk nært boligområder 
 Til dels store opparbeidelseskostnader 
 
 
6.0 Vurdering, drøfting og 

tilrådning av alternativene 
 
I kapittel 6.0 vurderes, drøftes og tilråder 
arbeidsgruppen hvilket lokaliseringsalternativ 
som vurderes å gi best effekt i hht. 
innledningskapittelets fastsatte effektmål, og 
som Lyngen kommune bør gå inn for. 
Innledningsvis i kapitlet beskrives metoden 
arbeidsgruppens vurderinger og konklusjon er 
basert på. I tillegg drøftes problemstillinger 
knyttet til dimensjonerende helikopter, samt 
Luftfartslovens rammer for realisering av 
prosjektet. Avslutningsvis oppsummeres 
hovedpunktene og konklusjonen i 
arbeidsgruppens arbeid 
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Tabell 8.0 Vurderingsskjema 
 

 
 
Kriterier / Alternativ 
 

 
0-alternativet 
Eidebakken 

skole 
 

 
Alternativ 1 

«Skateparken» 

 
Alternativ 2 

«Rema 1000» 

 
Alt. 3 
Myra 

 
Alternativ 4 
Skoleveien 

 
Alternativ 5 

Lyngstunet vest 

 
Alternativ 6 
Camping- 

plassen 

 
Permanent 
landingsplass 
 

 
0 

 
+++ 

 
+++ 

 
+++ 

 
+++ 

 
+++ 

 
+++ 

 
Flyoperative forhold 
 
 

 
0 

 
+++ 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
÷ 
 

 
Transporttid 
Lyngstunet - helipad 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
+ 

 
Støv og steinsprut 
 

 
0 

 
÷ 

 
÷÷÷ 

 
+++ 

 
÷ 

 
÷ 

 
÷ 
 

 
Brøyting og drift 
 

 
0 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
Støyforhold 
 

 
0 

 
++ 

 
÷÷ 

 
÷÷ 

 
÷÷÷ 

 
÷÷÷ 

 
÷÷÷ 

 
Samfunnsliv, (utvikling) 
 

 
0 

 
+ 

 
÷÷÷ 

 
÷ 

 
+ 

 
+ 

 
÷÷÷ 

 
Entreprisearbeid 
 

 
0 

 
÷÷ 

 
÷÷ 

 
÷÷÷ 

 
÷÷÷ 

 
÷÷÷ 

 
÷÷÷ 

 
Økonomi 
 

 
0 

 
÷÷ 

 
÷÷ 

 
÷÷÷ 

 
÷÷÷ 

 
÷÷÷ 

 
÷÷÷ 

 
Totalt 

 

 
0 

 
5 

 
÷ 6 

 
0 

 
÷ 3 

 
÷ 3 

 
÷ 9 
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6.1 Metode for vurdering og prioritering 
av lokaliseringsalternativene 

 
Metoden for å vurdere de ulike 
landingsalternativene tar utgangspunkt i 0-
alternativet, dvs. den lokaliteten som 
ambulansehelikoptrene benytter pr. 2017, 
(Eidebakken skole). Alle alternativene blir 
deretter sammenlignet med 0-alternativet langs 
de kriteriene som arbeidsgruppen objektivt sett 
vurderer som de viktigste for 
ambulansetransporten. Disse kriteriene er 
definert som følgende: 
 
 Etablering av et fast landingsområde 
 Transporttid/avstand 

Lyngstunet/ambulansestasjon til/fra 
landingsområde 

 Flyoperative forhold 
 Brøyting og vedlikehold 
 Støyforhold 
 Støv og steinsprutproblematikk 
 Virkning på annet samfunnsliv, (trafikk, 

innsyn, arealdisponering, etc.) 
 Kompleksitet i entreprisearbeidet, (omfang 

av utfylling, atkomstvei, strømforsyning 
 Økonomi 

 
Metodisk gjennomføres vurderingene av de 
ulike lokalitetene ved at deres egenskaper 
vurderes langs de definerte kriteriene, og gis 
karakterer på en skala fra +++ via 0 til . 0-
alternativet får alltid 0 som score på alle 
kriterier ettersom det er dette man 
sammenligner de nye alternativene med i 
forhold til om de er «bedre» eller «dårligere» 
enn dagens alternativ. Eksempelvis gis 
støykriteriet +++ dersom det aktuelle 
alternativet er mye bedre enn 0-alternativet, 
eller ÷÷÷ dersom alternativet er mye dårligere 
enn 0-alternativet. 
 
Vurderingene av de ulike kriteriene er 
oppsummert i Tabell 8.0. 
 
6.2 Drøfting og diskusjon av 

alternativene 
 
Ved valg av permanent lokalitet for 
helikopterlandingsplasser i Lyngen vil de 
styrende kriteriene være knyttet opp mot 
punktene nedenfor, samt hvordan disse 
slår ut i forhold til effektmålene som ble 
definert innledningsvis i avsnitt 2.0: 
 
 Etablering av permanent 

landingsplass 
 Flyoperative forhold 
 Avstand ambulansestasjon – helipad, 

(medisinsk perspektiv) 

 Samfunnsmessige forhold, (inkl. ROS 
og samfunnsutvikling) 

 Økonomi, (investering og drift) 
I vurderingen av de ulike 
lokaliseringsalternativene, har arbeidsgruppen 
i hht. metoden som er beskrevet i avsnitt 6.1, 
vektlagt etableringen av et permanent 
landingsområde, de operative flymessige 
forholdene samt de medisinske aspektene 
knyttet til kjøreavstanden fra legekontoret til 
helipaden tyngst. For å sikre kvalifiserte 
vurderinger for medisin og flyoperative tema, 
er det tatt kontakt med 
luftambulansetjenestens fagansvarlige for 
disse ansvarsområdene. Ansvarlige her er 
Bård Rannestad, (overlege/medisinsk leder, 
Seksjon for luftambulanse/UNN), og Tommy 
Kraknes, (sjefspilot AW139 i AS 
Luftambulanse). Deres hovedmerknader er 
oppsummert punktvis som følgende: 
 
 Det er ønskelig for luftambulansetjenesten 

å lande på faste landeplasser når det er 
hensiktsmessig for pasienten. Etablering 
av faste landingsplass(er) i Lyngen er helt i 
tråd med basens og tjenestens policy. 
 

 Ved valg av lokalitet for etablering av fast 
landingsplass er det om mulig ønskelig å 
etablere denne i en viss avstand fra 
trafikkert veg. Det reduserer risikoen for 
alle, og i tillegg unngås det at helikopterets 
down-wash (vindeffekt) virvler opp sand, 
grus og strødekke på biler som passerer. 

 
 Ved bruk av faste landingsplasser er det 

hovedrutine at ambulansen møter 
helikopteret på landeplassen. Derfor er det 
viktig at atkomsten til landeplassen for 
ambulansebilen er god. 

 
 Siden luftambulansen samhandler med 

ambulansen på landingsplass, og sjelden 
overtar pasientene inne på helsesenteret, 
er avstanden til helsesenteret i Lyngen av 
mindre medisinsk betydning, med mindre 
den blir for lang. Alternativene 1-6 ligger 
godt innenfor det som sikrer kort 
transportavstand fra helsesenter til 
helipad, og alle altenativene eksponerer 
ambulansens beredskap for andre 
parallelle oppdrag i lav grad. 

 
Med referanse til alternativene for permanent 
landingsplass for luftambulansen på 
Lyngseidet, tilrådes det fra medisinsk og 
flyoperativt ståsted prioritering av 
alternativene som følgende: 
 
1. Alternativ 1, (Skateparken) 
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2. Alternativ 2 og 3, (Rema 1000 og 
Myra) 

3. Alternativ 4, 5 og 6 vurderes å ligge 
for nært veg, (Skoleveien, Lyngstunet 
vest, Campingplassen) 

Vurderingene og prioriteringene fra det 
medisinske og flyoperativt området er vurdert 
av arbeidsgruppen, og innarbeidet i gruppens i 
vurderinger av de ulike landingslokalitetene, 
(Tabell 8.0).  
 
Som man ser av Tabell 8.0 reflekterer verdiene 
her at alle lokaliseringsalternativene i 
hovedsak bidrar til at det etableres bedre 
forhold enn referansealternativet, (0-
alternativet), når man islolert kun tar hensyn til 
de tre tyngste kriterene, (permanent 
landingsplass, flyoperative forhold og 
transporttid). Arbeidsgruppen har  
her valgt å og alle alternativene full score på 
kriteriet for «Permanent landingsplass», men 
samtidig vurdert å ikke skiller mellom de nye 
alternativene, men kun mellom de nye 
alternative og 0-alternativet. Arbeidsgruppen 
har videre valgt å gi «Transporttid» samme 
verdi som 0-alternativet som følge av at 
kjøretidsforskjellene er marginale. Alle 
alternativene 1 – 6 er gitt positive verdier på 
det «Flyoperative kriteriet», samtidig som man 
har valgt å skille noe mellom dem internt. 
 
Totalt sett er det kun er alternativene 1, 4 og 5 
som i høy grad er sammenfallende og oppfyller 
effektmålene, (Løse problemene knyttet til 
landinger på Lyngseidet, Etablere permenent 
landingsplass, samt Sikre flyoperative forhold),  
knyttet til etablering av permanent lokalisering 
av helikopterlandingsplass på Lyngseidet, (jfr. 
avsnitt 2.0). 
 
Arbeidsgruppen anmerkes også til sin 
verdifastsetting at de største silingsutslagene 
er koblet til kriteriene for «Samfunnsutvikling» 
og «Entreprise». Vedrørende begge disse 
kriteriene genererer alternativene for Rema 
1000, Skoleveien, Lyngstunet vest og 
Campingplassen negative verdier. Dette 
begrunnes med at plassering av ny helipad på 
disse lokasjonene vil medføre 
barrierevirkninger for annen type samfunns- og 
næringsutvikling i disse områdene. På sikt vil 
dette igjen medføre at en helipad som 
anlegges her står i fare for å måtte flyttes på et 
senere tidspunkt. 
 
Arbeidsgruppen anmerkes også at flere av 
alternativene i oppsummeringen kommer 
dårligere ut enn 0-alternativet. Dette må ikke 
tolkes som om at 0-alternativet er en bedre 
løsning, men sees i sammenheng med at 

prosjektet koster penger, og at det må 
gjennomføres entreprenørtiltak for å få det 
realisert. Den sentrale verdien for Lyngen 
kommune også for alternativene som kommer 
ut i minus, er imidlertid effektene prosjekt fører 
med seg. Dvs. at man løser problematikken 
med helikopterlandingsplass permanent, sikrer 
flyoperative forhold og flytter flyaktiviteten bort 
fra skoleområdet/andre områder i Lyngseidet 
sentrum. 
 
Når det gjelder vurdering av landingslokaliteter 
i ytre Lyngen og på Furuflaten, har 
arbeidsgruppen ikke foretatt noen 
egnethetsvurdering av disse på lik linje med 
alternativene på Lyngseidet. Arbeidsgruppens 
begrunnelse for dette er her at det primære 
landingsområdet i ytre Lyngen bør legges til 
området ved ambulansestasjonen i Sør-
Lenangen. Det konkrete landingsstedet må 
imidlertid vurderes fra pasient til pasient på 
bakgrunn av medisinsk og flyoperativ status 
som følge av den spredte bebyggelsen og 
bosettingsmønsteret i denne delen av 
kommunen. Det gis således ikke noe entydig 
tilrådning fra arbeidsgruppen om at det skal 
etableres noe fast landingsområde i Nord-
Lenangen eller på Lenangsøyra. Skal det 
imidlertid anlegges en permanent 
landingsplass, bør dette skje ved 
ambulansestasjonen i Sør-Lenangen. 
 
For Furuflaten er det arbeidsgruppens 
tilrådning at fast landingsplass etableres som 
planlagt i henhold til vedtatt reguleringsplan 
dersom politisk nivå i Lyngen kommune ønsker 
en slik løsning. 
 
Lyngen kommune har iverksatt arbeid med 
utarbeiding av ny områdereguleringsplan for 
Lyngseidet sentrum. Planområdet omfatter 
sjøfronten i sentrum, og strekker seg opp til 
Myra. Ved valg av alternativene 2 – 6 som fast 
helikopterlandingsplass, vil det valgte 
alternativet bli innarbeidet i den nye planen. 
Planen er forventet å bli ferdigbehandlet i løpet 
av høsten 2017. 
 
6.3 Valg av dimensjonerende helikopter 
 
Innledningsvis i rapporten er det i avsnitt 4.3 
viet plass for informasjon om de ulike 
helikoptertypene som pr. 2017 er aktuelle i 
forbindelse med luftambulansetjenesten i 
Lyngen. Dette er gjort for å informere 
kommunestyret om at valg av 
dimensjoneringsnivå vil påvirke kostnadene 
som følge at de største helikopterene vil kreve 
bedre og tyngre fundamentering, samt større 
arealer. 
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Når det gjelder frekvens på 
luftambulanseflygninger til Lyngen, så vil det i 
årene fram mot 2028 være AW139 som vil 
være den klart mest benyttede maskinen. Det 
kan således argumenteres for at 
dimensjonering av start- og landingsområdene 
bør bygges for AW139. 
 
Argumentene for å dimensjonere for tyngre 
maskiner er primært koplet til et 
framtidsperspektiv hvor det kan forventes at 
neste generasjon ambulansehelikopter vil 
være, (i alle fall marginalt), større og tyngre. I 
tillegg anføres det at det framover kan 
forventes større grad av reiselivsaktivitet i 
Lyngen og Lyngsalpan med tilhørende høyere 
risiko for stigende frekvens og omfang av 
ulykker med påfølgende søk- og 
redningsaksjoner. Dette taler for at man 
dimensjonerer for de største helikopterne.  
 
Endelige kostnader for selve det fysiske tiltaket 
vil imidlertid ikke være mulig å redegjøre for før 
det er gjennomført en prosjekteringsstudie. 
Endelig avgjørelse om dimensjonering av 
helipaden kan således, slik arbeidsgruppen 
vurderer det, uproblematisk utsettes til det 
foreligger et detaljert prosjekteringsgrunnlag 
fra ekstern konsulent. 
 
6.4 Etablering av 

helikopterlandingsplasser i Lyngen 
og Luftfartstilsynets regelverk og 
forskrifter 

 
I innledende avsnitt 3.1 ble det redegjort for 
Luftfartstilsynets forskrift, (BSL-E 3-6), for 
etablering av små helikopterlandingsplasser. 
Regelverket medføre en byråkratisk prosess 
som innebærer behandling av 
konsesjonssøknad fra Lyngen kommune med 
konsekvensutredninger og teknisk operativ 
godkjenning i Luftfartstilsynet. For 
konsekvensutredningene er det først og fremst 
støy som utgjør det mest sentrale KU-temaet. 
Det kan imidlertid i saksbehandlingen 
argumenteres for og søkes om fritak for 
utredning av støytemaet. Det kan videre også 
søkes om fritak for teknisk operativ 
godkjenning. Det kan også søkes om 
konsesjonsfritak for etablering av 
landingsplassen. Her opplyses det imidlertid at 
helipadene på Skjervøy og i Balsfjord begge 
har konsesjon. I samtaler med Luftfartstilsynet 
signaliseres det at konsesjonsfritak vil være 
vanskelig å oppnå. Det orienteres 
avslutningsvis at Luftfartstilsynet signaliserer 
åpning for nærmere dialog og veiledning 

ovenfor kommunen i forbindelse med utforming 
av søknader og dokumentasjonsunderlag. 
 
Etablering av helikopterlandingsplass i Lyngen 
uten konsesjon fra Luftfartstilsynet er å anse 
som brudd på Luftfartsloven. 
 
6.5 Konklusjon – valg av alternativ 
 
Med referanse til rapportens mandat, 
utredningsgrunnlag, faglige vurderinger og 
effektmål, konkluderer arbeidsgruppen med 
følgene tilrådning for helikopterlandingsplasser 
i Lyngen: 
 
 For Lyngseidet etableres det permanent 

helikopterlandingsplass etter Alternativ 1 – 
Lyngenhallen vest/Skateparken. 

 
 Dersom det skal etableres fast 

helikopterlandingsplass i ytre Lyngen, 
etableres denne i tilknytning til 
ambulansestasjonen i Sør-Lenangen. 

 
 Dersom det skal etableres fast 

helikopterlandingsplass i Furuflaten, 
etableres denne i henhold til vedtatt 
reguleringsplan, (KST-sak 2012/33, vedtatt 
18.09.2012), for utvidelse av Furuflaten 
Industriområde. 

 
 Helikopterlandingsplass på Lyngseidet 

dimensjoneres i utgangspunkt for 
Luftforsvarets nye redningshelikopter 
Agusta Westland AW101. Endelig 
avgjørelse om dimensjonering tas i 
forbindelse med prosjektering av tiltaket. 

 
 Dersom det skal etableres faste 

landingsplasser for ambulansehelikopter i 
ytre Lyngen og Furuflaten, dimensjoneres 
disse i utgangspunkt for pr. 2017 standard 
redningshelikopter Agusta Westland 
AW139. Endelig avgjørelse om 
dimensjonering tas i forbindelse med 
prosjektering av tiltaket. 

 
 Lyngen kommune utformer 

konsesjonssøknad for etablering av 
helikopterlandingsplasser i Lyngen med 
tilhørende dokumentasjon for behandling 
av Luftfartsverket. Problemstillinger knyttet 
til ulike fritak fra regelverket drøftes med 
Luftfartstilsynet i søknadsprosessen. 

 
6.6 Prosess videre 
 
For videre håndtering av rapporten er det 
arbeidsgruppens tilrådning at den framlegges 
som egen sak for kommunestyret i Lyngen 
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basert på administrativ saksutredning hvor det 
gis tilrådning om at rapporten sendes på 
høring til særlig berørte aktører før det fattes 
endelig politisk vedtak i saken om valg av 
lokaliseringsalternativ og andre prinsipielle 
avklaringer. 
 
 
 
 
 
7.0 Vedlegg og referanser 
 
Kapasitet og basestruktur. En utredning om 
luftambulansetjenesten i Norge 1988 - 2011, 
(Norsk Luftambulanse, 2013) 
 
Lov om luftfart av 11. juni 1993 nr. 101., 
(Samferdselsdepartementet, 1993). 
 
Forskrift om konsesjon for landingsplasser, 
BSL-E 1-1, (Samferdselsdepartementet, 11. 
juni 1993, nr. 1019). 
 
Forskrift om utforming av små 
helikopterlandingsplasser, BSL E 3-6, 
(Samferdselsdepartementet, 16. april 2004, nr. 
629). 
 
Lokalisering helikopterlandingsplass 
Lyngseidet, (Notat til Levekårsutvalget, 
15.08.2013, Lyngen kommune). 
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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 
102/20 Lyngen kommunestyre 30.09.2020 

 

Søknad om tilleggsbevilgning til parkeringsprosjektet 

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 17.09.2020  
 

Behandling: 
VEDTAK: 
Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst 

Vedtak: 
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. 
 
 

 
 

 

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.  
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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. 
  
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. 
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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: 2016/1128 -13 

Arkiv: P30 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 22.09.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
78/20 Lyngen formannskap 30.09.2020 
103/20 Lyngen kommunestyre 30.09.2020 

 

Fremtidig organisering av havner i Lyngen 

Henvisning til lovverk: 
Forhold- og saksbehandling som vedrører havner er regulert av Kommuneloven, 
Forvaltningsloven og Havne og Farvannslov. 

 

Rådmannens innstilling 
Rådmannen innstiller på bevilgning av inntil 150.000 til utredning av fremtidig organisering og 
bruk av havner. Kostnader belastes ansvar 4408 (havner). 
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
2020 4408     -150.000 

 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Lyngen kommune har de seneste årene investert betydelige summer i kommunens havner. Dette 
som et resultat av ønsket tilrettelegging for bergverk, industri og andre næringer.  
 
Hvordan havnene skal organiseres i fremtiden, har hittil vært et åpent spørsmål. Her kan man se 
for seg ulike modeller der man også hensyntar samarbeidet med nabokommuner mht. 
markedsføring, kompetansebygging og drift, dette for å oppnå best mulig drift, bruk og 
inntjening. 
Det er ønskelig å søke bistand fra ekstern kompetanse for prosessen som skal lede frem til en 
politisk beslutning, og rådmannen anbefaler derfor at det bevilges inntil 150.000 øremerket for 
innkjøp av bistand og rådgivning. 
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Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
I tillegg til lovverket vises det til kommuneplan. Det vises også til tidligere vedtak knyttet til 
investeringer i kommunens havner, samt vedtatt havneregulativ. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Kostnader til knyttet til innkjøp belastes ansvar 4408 (havner) 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Ikke vurdert. 
 
Miljøkonsekvenser 
Lyngen kommune har de siste 2 årene deltatt i «havneprosjekt» finansiert av Kystverket. Dette 
prosjektet har hatt som mål å øke transporten på sjø og redusere tilsvarende på vei. Dette vil ha 
positive konsekvenser for miljø med reduserte utslipp, redusert slitasje og økt sikkerhet på vei. 
 
Folkehelse/friluftsliv 
Ikke vurdert 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/263 -8 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 19.09.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
79/20 Lyngen formannskap 30.09.2020 
104/20 Lyngen kommunestyre 30.09.2020 

 

Retningslinjer for økonomisk støtte til geotekniske undersøkelser 

Henvisning til lovverk: 
Støtte til bedrifter kan generelt gis i tråd med regelverket om offentlig støtte, herunder 
regelverket for bagatellmessig støtte. 
 
1 Særutskrift Retningslinjer for økonomiske støtte til geotekniske undersøkelser 

 

Rådmannens innstilling 
Næringsutvalgets retningslinjer for tildeling bifalles. 
 
Budsjettdekning: 
Inntil 300.000 per år søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan.  
 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Saken var oppe til behandling som K-sak 84/20. Kommunestyret sendte saken tilbake til 
Næringsutvalget med anmodning om utarbeidelse av retningslinjer. Næringsutvalget behandlet 
saken den 9, september med følgende anbefalinger for retningslinjer: 
 
«Næringsutvalget besluttet å anbefale følgende retningslinjer: 
 - støtte med inntil 40% av geotekniske undersøkelser, begrenset opptil 40.000. 
-  støtten gjelder kun næringssaker  
-  støtten gjøres avhengig av at hovedprosjekt blir gjennomført 
Vedtak; vedtaket var enstemmig.» 
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Vedtaket innebærer en anbefaling om økonomisk å støtte geotekniske undersøkelser, dvs. i all 
hovedsak grunnboringer, med inntil 40% av samlede kostnader per undersøkelse, begrenset 
oppad til 40.000 per undersøkelse. Positivt vedtak forutsetter også gjennomføring av 
hovedprosjekt. 
 
Per i dag kan man se for seg at tiltaket vil kunne vedrøre 2-4 prosjekter per år. Dette forventes 
imidlertid å øke noe fremover i tråd med mer omfattende myndighetskrav og som følge av 
endret miljø (våtere og mer uforutsigbart). 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Ikke vurdert 
 
Miljøkonsekvenser 
Miljøkonsekvensene anses som positive i det tiltaket vil bidra til tryggere etableringer og 
redusert risiko for utglidninger på land, i vassdrag og hav. 
 
Folkehelse/friluftsliv 
Ikke vurdert. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/263 -6 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 17.09.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
30/20 Lyngen næringsutvalg 09.09.2020 

 

Retningslinjer for økonomiske støtte til geotekniske undersøkelser 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 09.09.2020  
 

Behandling: 
Forslag fra næringsutvalget: 
Næringsutvalget anbefaler følgende retningslinjer: 
 - støtte med inntil 40% av geotekniske undersøkelser, begrenset opptil 40.000. 
-  støtten gjelder kun næringssaker  
-  støtten gjøres avhengig av at hovedprosjekt blir gjennomført.  
 
Det ble votert over forslaget. 
 
VEDTAK: 
Lyngen næringsutvalg tiltrer sitt eget forslag til retningslinjer. Enst 
 

Vedtak: 
Retningslinjer: 
 - støtte med inntil 40% av geotekniske undersøkelser, begrenset opptil 40.000. 
-  støtten gjelder kun næringssaker  
-  støtten gjøres avhengig av at hovedprosjekt blir gjennomført.  
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Rådmannens innstilling 
 

Saksopplysninger 
Det vises til K-sak 84/20 (geotekniske undersøkelser) ble sendt tilbake fra kommunestyret med 
anmodning om å utarbeide retningslinjer. 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/183 -31 

Arkiv: K11 

Saksbehandler:  Elisabeth Torstad 

 Dato:                 23.06.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
105/20 Lyngen kommunestyre 30.09.2020 

 

Ny samarbeidsavtale om drift og vedlikehold for Årøyholmen. 

Henvisning til lovverk: 
 

- Kommuneloven § 19-4, samarbeidsavtale. 
Vedlegg 
1 Samarbeidsavtalen. 

 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret godkjenner og vedtar ny samarbeidsavtale for Årøyholmen. Når avtalen er 
godkjent og vedtatt i alle tre kommunene signeres den av ordførerne i de tre 
samarbeidskommunene.  
 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
 
Det er blitt laget en ny samarbeidsavtale for Årøyholmen, jamfør de nye endringene i 
kommuneloven. Den nye kommuneloven har fått flere ulike ikrafttredelsestidspunkter som 
tredde i kraft høsten 2019, jf. kgl.res. 20. desember 2018 nr. 2062. Deriblant Kapittel 19. 
Kommunalt oppgavefellesskap (§§ 19-1 – 19-4). Den nye samarbeidsavtalen er utarbeidet fra § 
19-4. Samarbeidsavtale. 
 
Det er valgt nye medlemmer i alle tre kommunene til styret for Årøyholmen. Det nye styret 
består av: 
Storfjord kommune: Inger Heiskel, Ole Kasper Holmen (vara). 
Lyngen: Laila Anita Westby, Øystein Rollstad (vara). 
Kåfjord: Harry Nilsen (ingen vara valgt). 
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        Gàivuona suohkan          Lyngen kommune  Storfjord kommune 
         Kåfjord kommune 

 

SAMARBEIDSAVTALE OM ÅRØYHOLMEN 

 

Det er inngått følgende samarbeidsavtale mellom Gaivuotna-Kåfjord, Storfjord og Lyngen kommune 
om drift og vedlikehold av Årøyholmen, gnr/bnr 104/1 i Lyngen kommune. 

 

1. Eiendommen ble overdradd til Lyngen kommune fra Staten v/ Forsvarsdepartementet 
v/Forsvarsbygg v/Skifte Eiendom 28.12.2005, til en pris av 1.2 mill. hvorav Miljødirektoratet 
bidro med et tilskudd på kr. 600.000, -.  

2. Hver av kommunene betalte inn kr. 200.000, - og anses som likeverdige parter når det gjelder 
eierskap og framtidig drift av frilufts formålet for eiendommen. Dette innen de 
forutsetninger som Forsvarsdepartementet og Miljødirektoratet satt ved overdragelse av 
Årøyholmen til Lyngen kommune. 

3.  Kommunene vedtar å opprette ett oppgavefellesskap jamfør kommuneloven § 19-4 til å 
ivareta felles eierskap -og driftsansvar for Årøyholmen. Det opprettes et felles styre i samsvar 
med den samme paragraf. 

4. Drift og vedlikehold skal ledes av styret som er sammensatt med en representant fra hver 
kommune, valgt av de respektive kommunestyrer. Styret kan avtale at praktiske oppgaver 
knyttet til driften kan settes bort til en frivillig organisasjon for en avtalt godtgjørelse. 

5. Lyngsalpan landskapsvernområde har forvaltningsansvaret for den den delen av Årøyholmen 
som inngår i verneområdet og Ishavskysten forvalter det statlige sikra friluftslivsområdet. 

6.  Årøyholmen skal brukes til allment friluftslivsformål. 
7. All bruk av Årøyholmen må skje innen rammen av vedtatte vernebestemmelser. Jfr forskrift 

om Verneplan for Kystregionen i Troms fylke. Årøya landskapsvernområde med 
dyrelivsfredning, Lyngen kommune, Troms. Forskriften er gitt med hjemmel i lov med 
ikrafttredelse 04.06.04. 

8. De deltakende kommunene skal ikke gjøre større innskudd enn det som framgår av avtalens 
pkt.3 utover det som er nødvendig for drift -og tilrettelegging av fritidsaktiviteter. Dette 
gjelder evt. Brygga, toalett, grill, informasjonstavler mv. 

9. Styret skal fremlegge forslag til økonomiplan og driftsbudsjett som skal godkjennes av de tre 
kommunene. Deriblant ett årlig innskudd til vedlikehold og drift.  

10. Styret kan ikke ta opp lån eller forplikte kommunene på noen måte utover det som årlig 
framgår av godkjent budsjett. Ingen av kommunene forpliktes utover det som foreligger av 
vedtak i den enkelte kommune. 

11. Styret utarbeider årsmelding som legges fram for de tre kommunene. 
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12. Endringer av avtalen må fremmes om styret som sørger for at forslaget tas opp i de tre 
kommunestyrer. Endring kan ikke skje uten konsensus.  

13. Dersom noen av de tre kommunene ønsker å trekke seg ut avtalen, skjer dette med 
minimum ett års varsel. Innskudd eller tidligere års driftsutgifter blir ikke refundert. 

14. Avtalen trer i kraft straks den er godkjent og underskrevet av de tre gjeldene kommuner. 
Avtalen gjelder i 10 år inntil eventuelt en av de tre kommunen ønsker å trekke seg ut av 
avtalen, jamfør pkt. 13. 

 

Dato......... 

 

Gàivuona/Kåfjord kommune  Storfjord kommune  Lyngen kommune 

 

 

Bernt Lyngstad    Geir Varvik   Dan-Håvard Johnsen 

      Ordfører       Ordfører             Ordfører
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1678 -22 

Arkiv: L83 

Saksbehandler:  Kåre Fjellstad 

 Dato:                 16.09.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
75/20 Lyngen formannskap 30.09.2020 
106/20 Lyngen kommunestyre 30.09.2020 

 

Vurdering av pristilbud-Tomt på Tindevangen 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 

 

 

Rådmannens innstilling 

 Grunnprisen for tomt i Tindevangen og Innereidet boligfelt indeksreguleres ikke, prisen 
forblir dermed uendret. 

 
 Kjøper dekker i tillegg tilknytnings- og gebyrkostnader ihht gjeldende regulativ.  

 
 
 

Saksopplysninger 
Lyngen kommunen har fått henvendelse fra en interessent som ønsker å kjøpe tomt i 
Tindevangen boligfelt.  
 
Feltet består av 5 byggeklare tomter, som ble ferdigstilt i 2013. Kommunestyret har fastsatt 
tomteprisen til kr 265 000, beløpet er senere blitt justert ihht SSB-konsumprisindeks slik at 
grunnprisen i dag er kr 307 000. Etter at tomteprisen ble fastsatt er det påløpt kostnader til 
grunnundersøkelser tilsvarende kr 33 200 pr tomt. Ved kjøp av kommunale tomter har den 
enkelte tomtekjøper i tillegg blitt fakturert fradelingskostnader, dokumentavgift og gebyr for 
tilknytning av vann og avløp. Med grunnlag i gjeldende gebyrsatser vil totalprisen for tomt i 
feltet dermed vær kr 385 895 (saksbehandlingsgebyr for byggetillatelse kommer i tillegg til 
dette).  
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Den aktuelle tomtekjøperen har skriftlig gitt sin tilbakemelding at tomteprisen oppleves å være 
for høy, kjøper tilbyr å betale kr 200 000 for omsøkte tomt. Rådmannen forstår dette slik at 
tilbudssummen inkluderer grunnpris og dekning av kommunens kostnader samt vann- og 
avløpsgebyr.  
 
Med grunnlag i regnskapstall er selvkostpris pr tomt kr 454 337.  
 
Om kommunens direkte kostnader til oppmåling, fradeling, dokumentavgift samt tilknytning 
vann/avløp skal dekkes innenfor tilbudt beløp, innebærer dette grunnpris på kr 156 747. Slik 
tomtepris innebærer kommunal subsidiering på kr 297 590 pr tomt.  
 
I henhold til kommunestyrets vedtak ytes minimum kr 200 000, maksimum kr 250 000 i 
kommunalt tilskudd for alle boliger som ferdigstilles i kommunen.  

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
I dette tilfellet har rådmannen forståelse for at den aktuelle tomtekjøperen kan ha stor nytte av 
prisavslag, men direkte prisreduksjon til en enkeltperson synes å være en løsning som kan slå 
svært uheldig ut på sikt. En ønsker derfor å se på mulige løsningsmodeller som ikke «binder» 
kommunen til slik praksis ved salg av kommunale tomter.  
 
Kommunenes målsetning angående bosetning er å tilrettelegg for tilgjengelige boligtomter i alle 
bygder. En ser det da som nødvendig at også private gis anledning til å operere på dette 
markedet, for å gjøre slike tiltak attraktiv må en legge til rette for at prisnivået kan ligge på et 
kostnadsdekkende nivå. Kommunal subsidiering av egne boligtomter som medfører prisnivå 
under selvkost ansees å være uheldig, en vil da presse markedsprisen på et nivå som ikke gjør 
utbygging attraktivt for private aktører. Om det besluttes å gjøre slik subsidiering, vil dette 
skape en presedens som kan slå uheldig ut mot private initiativ i forhold til utvikling av tomter 
og boliger. Kommunen må da påregne å måtte sitte med slikt utbyggingsansvar i overskuelig 
fremtid.   
 
Interessen for kommunal tomt utenom sentrumsområdene synes å være liten, viser til 
prosjektene på Tindevangen og Innereidet. Her ble det regulert til sammen inntil 37 tomter for 
flere år tilbake, til nå er det ikke solgt en eneste tomt i disse feltene og interessen synes å være 
liten for å etablere seg her. Slik situasjon binder opp betydelige midler for kommunen, en bør 
derfor søke å finne mer hensiktsmessige løsninger for fremtiden.   
 
Da det har vist seg som utfordrende å få omsatt eksisterende kommunale tomter bør en rette inn 
tiltak for å få omsatte disse i første omgang. Ut fra selvkostberegninger er prisnivået ulikt for 
tometer på Tindevangen og Innereidet. Som nevnt over er grunnpris (selvkost) for tomt på 
Tindevangen kr 307 000, mens innereidet ligger på kr 150 000 eks kommunale gebyrer og 
tilknytning. Slik prising har vært fast, også i de tilfeller der potensielle kjøpere har rettet 
henvendelse og bedt om avslag.  
 
Rådmannen ser det som mulig at interessen for å etablere seg i disse feltene kan øke dersom 
først en bolig blir oppført. Det kan derfor være hensiktsmessig å gi fordel i form av subsidiert 
tomtepris til første kjøper her. Slik praksis vil allikevel ikke være helt rettferdig da lavere 
pristilbud fra tidligere interessenter ikke har blitt imøtekommet. Rådmannen vil anbefale 
kommunestyret å vedta tomtepris for Tindevangen som opprinnelig fastsatt på kr 265 000, uten 
justering for prisstigning og kostnader som er påløpt i ettertid. Totalpris for kjøper vil da bli kr 
310 695, gebyr for byggesaksbehandling for oppføring av boligen kommer i tillegg til dette. Da 
Innereidet boligfelt anses å være sammenlignbar med Tindevangen, anbefaler rådmannen å 
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behandle denne likt med Tindevangen. Grunnprisen i dette feltet vi da bli kr 150 000 eks 
omkostninger.  
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/844 -11 

Arkiv: 251 

Saksbehandler:  Hilde Grønaas 

 Dato:                 21.09.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
107/20 Lyngen kommunestyre 30.09.2020 

 

Budsjettregulering startlån 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven § 14-14 

 

 

Rådmannens innstilling 
1. Jf. vedtak 54/20 økes investeringsbudsjettet med 10 mill. kroner 
2. Låneramme for startlån økes med ytterligere 5 mill. kroner, forutsatt tildeling fra 

Husbanken. 
3. Investeringsbudsjett 2020 reguleres slik: 

 

Bevilgningsoversikt - investering (budsjett) 
Oppr. bud. 

2020 
Reg. bud. 

2020 
  Budsjett 

2021 
  Budsjett 

2022 
  Budsjett 

2023 

         
1 Investeringer i varige driftsmidler            86 600           138 494             31 450               9 550               3 350  
2 Tilskudd til andres investeringer              3 000               3 000  500                 500                      -    
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper                  961            961   961  961                  961  
4 Utlån av egne midler                     -                        -                        -                        -                        -    
5 Avdrag på lån                     -                        -                        -                        -                        -    
6 Sum investeringsutgifter            90 561           142 455             32 911             11 011               4 311  

         
7 Kompensasjon for merverdiavgift                     -                 7 853                      -                        -                        -    
8 Tilskudd fra andre                     -                 3 440                      -                        -                        -    

9 Salg av varige driftsmidler                     -                    457                      -                        -                        -    
10 Salg av finansielle anleggsmidler                     -                        -                        -                        -                        -    
11 Utdeling fra selskaper                     -                        -                        -                        -                        -    
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler                       -       
13 Bruk av lån            89 100           129 602             31 350               9 550               2 850  
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14 Sum investeringsinntekter            89 100           141 352             31 350               9 550               2 850  

         
15 Videreutlån            10 000             25 000             10 000             10 000             10 000  
16 Bruk av lån til videreutlån            10 000             25 000             10 000             10 000             10 000  
17 Avdrag på lån til videreutlån              2 955               2 955               2 955               2 955               2 955  
18 Mottatte avdrag på videreutlån              2 955               2 955               2 955               2 955               2 955  
19 Netto utgifter videreutlån                     -                        -                        -                        -                        -    

         
20 Overføring fra drift              1 461               1 713               1 461               1 461               1 461  
21 Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond                     -                        -                        -                        -                        -    
22 Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond                     -    -               610  -               100                      -                        -    
23 Dekning av tidligere års udekket beløp                     -                        -                        -                        -                        -    
24 Sum overføring fra drift og netto avsetn.              1 461               1 103               1 361               1 461               1 461  
25 Fremført til inndekn. i senere år(udekket bel)                     -                        -                        -                        -                        -    

 
 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Lyngen kommune har de siste to årene opplevd stor økning i antall søknader på startlån, og at 
omsøkte lånesummer er større enn tidligere. Det betyr at opprinnelig vedtatt låneramme for 
2020 på kr 10 mill. er for lav. Låneramme ble derfor økt med 10 mill. kroner til totalt 20 mill. 
kroner. 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
K-sak 87/19 og f-sak 54/20. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Lav risiko. Startlån er låneopptak til videre utlån, og Lyngen kommune har da en forpliktelse til 
Husbanken. Det betyr at Lyngen kommune har ansvaret for å dekke eventuelle tap dersom 
låntaker ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser til Lyngen kommune. Ettersom søker på startlån 
skal ha økonomisk betjeningsevne, skal det være lav risiko for mislighold. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Det er til nå utbetalt kr 8 060 000 i startlån og gitt tilsagn på kr 6 350 000, totalt kr 14 410 000 
av vedtatt låneramme til videreutlån. I tillegg ligger det søknader inne på kr 5 750 000. Dersom 
disse søknadene innvilges betyr det at årets startlånspott er oppbrukt. Erfaringsmessig vil det 
komme inn søknader hele året, og det vil fortsatt være behov for å kunne behandle og tildele 
startlån. For å sikre at vi har nok startlånsmidler anbefaler rådmannen at det søkes om ytterligere 
5 mill. kroner fra Husbanken.  
 
Endring i investeringsbudsjett 2020 gjelder post 15 og 16 i bevilgningsoversikten. 
 
Dersom Husbanken ikke innvilger økning, vil det bety at vi må prioritere strengere på søknader 
som er mottatt og gi avslag på søknader når årets låneramme er oppbrukt.
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/400 -84 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Inger-Helene Isaksen 

 Dato:                 11.08.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
108/20 Lyngen kommunestyre 30.09.2020 

 

Valg av kontrollutvalg 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 

 

 

Kontrollutvalgets innstilling 
Kommunestyret viser til sak 15/20 for kommunestyret og 16/20 for kontrollutvalget og bekrefter 
at medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalget skal bestå av: 
 
Faste medlemmer: 
Johannes Grønnvoll – leder 
Torill Hammervoll – nestleder 
Ingunn Karlsen 
Rolf Magne Hansen 
Uno Nesvik 
 
Varamedlemmer: 

1. Paul-Ivar Skogheim 
2. Victoria Berglund 
3. Benjamin Johansen 
4. May-Liss Gemert 
5. Lill-Beathe Skogvang 
6. Morten Thorstensen 
7. Bente Rognli 

 

Saksopplysninger 
Det siteres fra kontrollutvalgssak 16/20, møte 28.05.20: 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/494 -2 

Arkiv: 011 

Saksbehandler:  Inger-Helene Isaksen 

 Dato:                 11.08.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
109/20 Lyngen kommunestyre 30.09.2020 

 

Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - fastsetting av valgdag 

Henvisning til lovverk: 
Valgloven 
 
 

 

 

Rådmannens innstilling 
I forbindelse med stortingsvalget og sametingsvalget 2021 hvor valgdagen er fastsatt til mandag 
13.september 2021, skal det også avholdes valg i Lyngen kommune søndag 12.september 2021. 
 
Valglokalet på Lyngseidet og valglokalet i Nord-Lenangen skal ha åpent også søndag 
12.september 2021. 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
 
I brev av 03.08.20 opplyser Det Kongelige Kommunal- og Moderniseringsdepartementet at 
valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2021er fastsatt til mandag 13.september 2021. 
 
Hvert enkelt kommunestyre kan – i medhold av valglovens § 9-2 (2) – bestemme at det i 
vedkommende kommune også skal holdes valg søndag 12.september 2021. 
 
 
Økonomiske konsekvenser 
Siden to-dagers valg har økonomiske konsekvenser, skal kommunestyre fatte slikt vedtak senest 
i forbindelse med budsjettbehandlingen året før valget. 
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Vurdering av alternativer og konsekvenser 
I Lyngen kommune har det vært praksis å ha 2-dagers valg. Valglokalet på Lyngseidet og 
valglokalet i Nord-Lenangen har hatt åpent både søndag og mandag. Dette av hensyn til 
skoleelever, studenter, pendlere eller andre som har vanskeligheter med å avgi stemme på 
valgdagen og/eller som ikke ønsker å forhåndsstemme. 
Det har vært rimelig stor pågang av velgere søndag. 
 
Rådmannen viser til de positive erfaringene fra tidligere valg og anbefaler kommunestyre om å 
videreføre ordningen med 2-dagers valg. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/580 -7 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Inger-Helene Isaksen 

 Dato:                 21.09.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
110/20 Lyngen kommunestyre 30.09.2020 

 

Bruk av fjernmøter 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven 
 
 

 

 

Rådmannens innstilling 
I hht kommunelovens § 11-7 gis det anledning til bruk av fjernmøter i alle folkevalgte organ i 
Lyngen kommune.  
Bestemmelsen innarbeides i «Møtereglementet for folkevalgte organer». 
Rådmannen bes legge frem ett revidert møtereglement for politisk behandling. 
 

Saksopplysninger 
Kommunelovens § 11-7 har flg bestemmelser om fjernmøter: 
«Kommunestyret og fylkestinget kan beslutte at folkevalgte organer eller fylkeskommunen skal 
ha adgang til å holde møter som fjernmøte. 
 
Fjernmøte innebærer at deltakerne ikke sitter i samme lokale, men at de via tekniske 
hjelpemidler likevel kan se, høre og kommunisere med hverandre. Kravene som ellers gjelder 
for møter, gjelder også for fjernmøter. 
 
Et møte som skal lukkes etter § 11-5 andre ledd, kan ikke holdes som fjernmøte. 
 
Departementet kan gi forskrift om krav til gjennomføring av fjernmøter, unntak fra kravet i 
andre ledd om at møtedeltakerne skal se hverandre og unntak fra tredje ledd.»  
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Dette er en ny bestemmelse i den nye kommuneloven og gir en generell adgang til å benytte 
fjernmøte i alle folkevalgte organ også kommunestyre. De vanlige saksbehandlingsreglene 
gjelder også for denne type møter. 
 
Det er imidlertid bare adgang til å benytte denne møteformen hvis kommunestyret har fastsatt i 
reglements form at det skal være adgang til å avholde fjernmøte, enten i nærmere angitte 
organer eller generelt i alle. Det er så opp til det enkelte organ å beslutte dette i det konkrete 
tilfellet. 
 
Beslutning om å benytte denne møteformen må normalt treffes av utvalgets leder i forbindelse 
med innkalling til møte. Unntaket fra dette er om utvalget selv vedtar i møte at ett senere møte 
skal holdes på denne måten. 
 
Lyngen kommune har «Møtereglement for folkevalgte organer» vedtatt i K-sak 50/13. 
Dette reglementet er moden for revisjon, bla som følge av ny kommunelov. 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Lyngen kommunestyre må fatte ett vedtak om bruk av fjernmøter i enkelte eller alle folkevalgte 
organ og dette må innarbeides i gjeldene møtereglementet. 
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