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Planprogram 

For alle reguleringsplaner som kan få vesentlig virkning for miljø og samfunn skal det 

etter plan- og bygningsloven (pbl § 4-1) utarbeides et planprogram ved varsling av 

oppstart. Planprogrammet kan sies å være første steg i utarbeidelse av reguleringsplan 

og kan betraktes som «en plan for planen». Planprogrammet skal gjøre rede for formålet 

med planarbeidet, frister og deltakere, alternativer som er vurdert og behovet for 

utredninger.  
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1 GRUNNLAG FOR PLANFORSLAGET 

1.1 Bakgrunn og hensikt 

Dagens mest brukte landingsplass for helikopter er arealer som til daglig brukes av 
Eidebakken skole. Det foreligger en åpenbar brukskonflikt mellom helsetjenesten og 
skole/oppvekst ved at helikoptertrafikken medfører et visst HMS-risikoelement for 
skoleelevene på Eidebakken. 
 
I forhold til bestemmelsene i Luftfartsloven, tilfredsstiller ikke dagens landingsplass krav som 

stilles fra luftfartsmyndighetene. Lyngen kommune har derfor tatt initiativ til utarbeidelse av 

alternativer for landingsplass for ambulansehelikopter i kommunen.  

06.06.13:  Vedtak i Levekårsutvalg (LKU) om at det skal utredes alternativer for 

helikopterlandingsplass på Lyngseidet. 

15.08.13:  Oppfølging av levekårsutvalgets vedtak. Rådmannen legger fram notat med 

orientering om prosess og framdrift med følgende hovedpunkter: 

• 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). 

 

1.2 Vurdering av alternativer 

28.03.17: Rapport om lokaliseringsvalg for ambulansehelikopter i Lyngen. I rapporten 
ble 6 alternativer vurdert med grunnlag i følgende kriterier 

• Etablering av et fast landingsområde 

• Transporttid/avstand Lyngstunet/ambulansestasjon til/fra landingsområde  

• Flyoperative forhold 

• Brøyting og vedlikehold 

• Støv og steinsprut 

• Støyforhold 

• Virkning på annet samfunnsliv (trafikk, innsyn, arealdisponering, etc.) 

• Kompleksitet i entreprisearbeidet (omfang av utfylling, atkomstvei, 

strømforsyning) 

• Økonomi  

 



 
 
Fig. 1 - Oversikt over alternativer som er vurdert 

Rød farge viser eksisterende landingsplass og grønn farge viser forslag til ny landingsplass 

1.3 Prioritering 

Fra medisinsk og flyoperativt forhold ble det gitt følgende prioritering: 
 
Alternativ 1 : Skateparken ved Eidebakken skole, Lyngseidet 
Alternativ 2 : Rema 1000, Lyngseidet  
Alternativ 3  : Myra, Lyngseidet 
Alternativene 4, 5 og 6 ble ikke anbefalt. 
 
1.4 Innspill 

I planprosessen kom det innspill fra Lyngen menighetsråd om at alternativ 1 ligger nært 
gravlunden og kan skape uheldige situasjoner ved begravelser. Ansatte/ledelse ved 
Eidebakken skole mente lokaliseringen kunne medføre ulemper for skolens interesser.  
 
1.5 Politisk vedtak 

30.09.20: Vedtak i Lyngen kommunestyre om at det igangsettes et forprosjekt og en 
reguleringsprosess for etablering av landingsplass i eller i tilknytning til Parkvegen 36 (som 
tilrådd i alternativene 2 eller 3 i rapporten).  
 
  

Alternativ 1 
Skateparken 

Alternativ 2 

Rema 1000  

 

Alternativ 6 – Gamle 

Lyngseidet Camping 

Alternativ 5 – Grøntareal 

ved Lyngstunet vest 

Alternativ 4 

Lyngstunet vest 

«0-alternativet» 

Dagens situasjon 

 

Alternativ 3 

«Myra» 
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2 PLANPROSESS 

2.1 Organisering 

Lyngen kommune er forslagsstiller for reguleringsplan for Myra. Lyngen kommune er også 

planmyndighet og dermed ansvarlig for behandling av planen. Formannskapet er 

kommunens planutvalg og skal behandle planen før den legges ut til offentlig høring. De skal 

videre behandle innkomne merknader og gi innstilling til vedtak til kommunestyret. 

Høgtuns Plankontor har hovedansvar for å utarbeide forslag til plankart, 

reguleringsbeskrivelse og reguleringsbestemmelser i samsvar med kravene i plan- og 

bygningsloven. Det samme gjelder utarbeidelse av nødvendige utredninger (støy, støv mm.) i 

forbindelse med planarbeidet. 

2.2 Framdrift 

Planprosessen følger oppsettet i plan- og bygningsloven med lovpålagte frister. Basert på 
foreliggende kunnskap om planområdet anslås følgende framdrift: 
 
15.12.20 : Oppstart av arbeid med planprogram 
01.02.21 : Oppstartmelding/Planprogram legges ut til offentlig ettersyn 
25.03.21 : Fastsetting av planprogram (formannskapet) 
April   : Utarbeidelse av planforslag 
 
Konsulentens oppdrag avsluttes når planforslaget er gjort klart for politisk behandling. 
Følgende framdrift er mulig i kommunal regi: 
  
April/mai : Formannskapsbehandling 1. gang/offentlig ettersyn av planforslag 
10.06.21 : Formannskapsbehandling (merknadsbehandling) 
24.06.21 : Sluttbehandling i kommunestyret 
 
2.3 Informasjon og medvirkning 

Planprogrammet utarbeides etter reglene i plan- og bygningslovens § 4-1 og legges ut til 

offentlig ettersyn i 6 uker. Dette annonseres i avisen Framtid i Nord og på kommunens 

hjemmeside. I tillegg sendes planprogrammet som brev eller e-post sendes til følgende: 

 

Interne deltakere (i kommunen): Grunneiere/naboer, kommunelegen, ambulansetjenesten i 

Lyngen, representant for barn og unge, eldrerådet/rådet for funksjonshemmede og 

ungdomsrådet,  

 

Eksterne deltakere (utenfor kommunen): Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Troms og 

Finnmark fylkeskommune, Sametinget, Statens vegvesen, NVE, Ivgoláhku reinbeitedistrikt, 

Luftfartsverket, Universitetssykehuset (UNN), Troms Kraft og Ishavskysten friluftsråd. 
 

Det vil under planprosessen søkes særskilt dialog med luftfartsverket, ambulansetjenesten i 
Lyngen og Universitetssykehuset i Nord-Norge (seksjon for luftambulanse). I tillegg ønskes 
dialog med selskap(er) som skal utfører operativ flygning.  



3 EKSISTERENDE FORHOLD  

 
 
Fig. 2 – Eksisterende forhold 

3.1 Planens avgrensning  

Planområdet avgrenses mot fylkesveg 91 i vest, mot Støa kjøpesenter (Coop) i nord og av ubebygde 

områder mot sør og øst. 

3.2 Eksisterende bebyggelse 

Innenfor planavgrensningen eksisterer tidligere Rema 1000-bygg (nå brannsatsjon/teknisk 

drift) og bygning for Arbeidssamvirke (ASVO). Begge disse skal inngå i planforslaget.  

 
3.3 Infrastruktur 

- Parkvegen er dagens hovedatkomst til området og vil opprettholdes. Parkvegen kan  
nås både fra Fv.91 og Fv. 868 

- Området er utbygd med vann- og avløpsnett 
- Strømforsyning er tilfredsstillende 
- En bekk er lagt i kulvert gjennom området (se blå stiplet linje på fig. 2) 

 
3.4 Eiendomsforhold  

Innenfor planområdet ligger eiendommene 84/155, 84/155/5, 84/155/7, 84/155/8 og deler av 84/1. 

Planområdet grenser til følgende eiendommer: Støa kjøpesenter (84/155/6), Stina-Stua (84/155/3) 

og fylkesveg (84/10). 

3.5 Friluftsliv 

Lysløype ligger inntil planforslagets sørlige grense. 
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3.6 Topografi og vegetasjon 

Planområdet er forholdsvis flatt. I planavgrensningen mot sør og øst blir terrenget brattere. 
Områdene som ikke er utbygd, består i stor grad av lauvskog med noe innslag av gran. Begge 
tresortene er av middels bonitet. Områdene rundt eksisterende bygninger består av utfylling 
og asfalterte flater. Vegetasjonen er fjernet der helikopterlandingsplass er tenkt lokalisert 
(se fig. 2 - grå flate sør for Coop).  
 

3.7 Sol og vindforhold 

Området ligger forholdsvis lavt i terrenget og har begrensede solforhold, særlig om 
ettermiddag og kveld. Området ligger skjermet mot de mest framtredende vindretninger 
mot sør og nord. Området er mest utsatt for vind fra vest. 
 

3.8 Gjeldende plan 

 

Fig. 3 – Arealbruk - foreløpige vurderinger 

 

3.9 Grunnforhold 

 

Fig. 4 – Løsmassekart (Kilde: NGU)  

I gjeldende reguleringsplan («Prestmyra», plan-

ID: 1938199902) er det aktuelle området vist som 

«Forretning». Reguleringsplan for nåværende 

reguleringsforslag blir derfor dels en 

reguleringsendring og dels et nytt planforslag 

(med utvidelse mot sør og øst). 

I kommuneplanens arealdel (planID: 

1938201701) inngår området som 

«sentrumsformål». 

 

Løsmassekart fra NGI viser at grunnforholdene i 

det aktuelle området for landingsplassen består 

av myr (brun farge), med omkringliggende 

strandavsetninger (blå farge) mot vest, sør og 

øst. I nord består grunnen av fyllmasse (grå 

farge) som er etablert i forbindelse med tidligere 

utbygginger.  

Ifølge Lyngen kommunen er det gjort grunn-

undersøkelser i forbindelse med bygging av Coop 

og Rema-1000.  Kommunen ber NVE vurdere om 

det er behov for ytterlige grunnundersøkelser. 

N 

N 
Coop 

Rema -1000 



4 PLANENS INNHOLD  

 

Fig. 5 – Arealbruk - foreløpige vurderinger 

 

4.1 Plantemaer 

Helikopterlandingsplass (SLH - kode: 2034). Planlegging av helikopterlandingsplassen er 

planes sentrale del (grå firkant i Fig. 5).  

 

Veger (SV - kode: 2010) 

Hovedatkomst til området er eksisterende veg (Parkvegen). 

 

Veggrunn (SVT - kode:2018)     

Det er avsatt veggrunn på begge sider av kjørebanen (grøft, belysning mm.). 

 

Offentlig eller privat tjenesteyting (BOP - kode:1160)     

Tidligere Rema 1000-bygg (nå brannsatsjon/teknisk drift) og bygning for Arbeidssamvirke 

(ASVO) inngår i planforslaget.  

 

Ny bebyggelse – Forretning (BF - kode: 1150) 

Det vil vurderes bygninger/parkering på eiendommene nordøst for ASVO.   

 

Naturområde – grønnstruktur (GN - kode: 3020) 

Det vil vurderes hva som skal beholdes som naturområde/grønnstruktur i området.  

 

Parkering mm. Parkeringsplasser, atkomst, varetransport, snødeponier, universell utforming 
mm., vil vurderes i alle planens områder. 

Brannstasjon/

Teknisk drift 

HELIKOPTER-

LANDINGSPLASS 

Asvo 

Coop 

Bolig-

bebyggelse 

Bolig-

bebyggelse 

Lysløype 
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5 VURDERING AV UTREDNINGSTEMAER 

5.1  Vurdering av krav om konsekvensutredning 

Forskrift om konsekvensutredninger (§6) er kategorisert i forskriftens vedlegg I, II og III.  
Helikopterlandingsplass er et tiltak nevnt i vedlegg II og utløser dermed krav om 
konsekvensutredning. Det vil gis en særskilt vurdering av planens virkninger av støy og støv 
med bakgrunn i luft- og landvertstrafikk. 
 

I forskriftens § 8 (vedlegg III) skal enkelte planer konsekvensutredes, dersom tiltak «kan få 
vesentlig virkning for miljø og samfunn».  I oppstartmøte 7/12 2020, ble det konkludert med 
at det ikke var temaer utenom støy og støv som vil utløse krav til konsekvensutredning. 
 

Planarbeidet vil likevel avdekke planens virkninger for de ulike planfaglige temaer. I matrisen 
nedenfor gis en «sjekkliste» som beskriver temaer som ikke er relevante (hvit farge), temaer 
som beskrives (grønn farge) og temaer som skal konsekvensutredes (rød farge). 
 

Metode for konsekvensvurdering vil følge Håndbok V712, Statens vegvesen. 

 

5.2  Utredningstemaer – natur og miljø 

Utredninger Vurdering Tilgjengelig kunnskap 

Landskap og 
bebyggelse 

Beskrives. Området er i stor grad utbygd og 
tiltakene vil i liten grad endre landskap og 
bygningskarakter. 

Landskapsanalyse Lyngseidet 

Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Beskrives. Undersøkelse i tilgjengelige 
databaser viser ikke kulturminner/kulturmiljø 
innenfor planområdet.  

Naturbasen, kulturminnesøk, 
askeladden.  

Naturvern Vurdert som ikke relevant. 
 

Rikspolitiske retningslinjer for 
verna vassdrag, naturbase. 

Naturmangfold Beskrives og vurderes i hht. naturmangfold- 
loven. Planområdet omfatter et areal som er 
påvirket av menneskelig aktivitet fra før. 
Undersøkelse i tilgjengelige databaser viser at 
det ikke er registrert truede arter, viktige 
naturtypelokaliteter, truede eller utvalgte 
naturtyper innenfor planområdet.  

Naturbasen, artsdatabank 

Friluftsliv/ 
rekreasjon 

Planområdet grenser til en lysløype. Det vil ikke 
planlegges nye bygg nærmere lysløypa enn de 
som eksisterer i dag. I planforslaget vil en 
vegetasjonsskjerm mellom bebyggelsen og 
lysløypa vurderes.  

Ishavskysten friluftsråd 
Lokal kunnskap 

Landbruk Beskrives. Planforslaget vil i liten grad berøre 
landbruksinteresser. Skjøtsel av skog nærmest 
helikopterlandingsplassen vil vurderes. 

www.skogoglandskap.no og 
lokal kunnskap. 

Reindrift Vurdert som ikke relevant. Kommuneplanens arealdel 

 

Fig. 6 – Utredningstemaer - natur og miljø 
 

http://www.skogoglandskap.no/


5.3  Utredningstemaer – samfunn 

Utredninger Vurdering Tilgjengelig kunnskap 

Trafikkforhold  Beskrives. Det vil vurderes hvordan utbygging 
vil påvirker trafikksikkerheten. Trafikkforhold 
vil i seg selv ikke konsekvensutredes, men 
danne grunnlag for beregning av støy og støv. 

Nasjonale normkrav og 
retningslinjer Håndbok 017. 
Nasjonal vegdatabank 
Luftfartsverkets forskrifter 

Støy og støv Konsekvensutredes. Etablering av 
helikopterlandingsplass vil medføre støy- og 
støvproblematikk.  

Retningslinjer for støy i 
arealplanlegging 
Luftfartsverkets forskrifter 

Folkehelse Beskrives. Vurdering om utbygging påvirker 
folkehelsen positivet eller negativt. 

Kartlegging av friluftsbruk og 
drøfting med fagpersonell.  

Universell 
utforming  

Beskrives. Vurdering av muligheter for 
universell tilrettelegging. 

Plan og bygningsloven § 10.  
Byggeteknisk forskrift.  

Barns interesser Beskrives. Forslaget vil ikke berøre arealer som 
har spesiell verdi for barn i dag. Etablering av 
landingsplassen kan imidlertid båndlegge 
framtidige arealer for lek/nærmiljøanlegg. 

Rikspolitiske retningslinjer 
(RPR), direkte medvirkning. 

Kommunal 
økonomi 

Beskrives. Kommunal økonomi vil normalt 
påvirkes ved etablering av helikopter-
landingsplass, både ved bygging og drift. 

Kommunal kunnskap. 
Retningslinjer fra Luftfartsverket 

Nærings-
interesser 

Beskrives. Etablering av landingsplassen vil i 
liten grad påvirke eksisterende næringer, men 
båndlegge framtidige næringsarealer som det 
er lite av på Lyngseidet. 

Kommunal kunnskap. 

 

Fig. 7 – Utredningstemaer - samfunn 
 

 

  



6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSER 

Alle planer der det legges til rette for utbygging skal vurderes med hensyn på risiko og sårbarhet 
(plan- og bygningslovens § 4-3). Risiko vil vurderes ut ifra grad av sannsynlighet og grad av 
konsekvens. 

 

Faretype Vurdering Tilgjengelig kunnskap 

6.1 Naturbaserte farer 

Snøskred Vurdert som ikke relevant.  NGIs aktsomhetskart 

Fjellskred Vurdert som ikke relevant. Beregnet oppskyllingshøyde 
NGI-rapport (august 2018). 

Grunnforhold Beskrives. Ifølge NVEs aktsomhetskart kan 
området inneha kvikkleire. Det er tidligere 
utført grunnundersøkelser i området. Det vil bli 
utført ytterlige grunnundersøkelser, dersom 
NVE tilrår det. 

Løsmassekart NVE-atlas og 
utførte grunnundersøkelser 

Flom Beskrives. Ifølge NVEs aktsomhetskart kan 
området være utsatt for flom. I dag er den 
aktuelle bekken gjennom området lagt i 
kulvert. Det vil gjøres en vurdering om dagens 
løsning er akseptabel. 

Løsmassekart NVE-atlas 
Veileder - Flom og skredfare 
i arealplaner 

Ekstremnedbør Beskrives. Vil ha sammenheng med forrige 
punkt. Det vil gjøres en vurdering om dagens 
løsning med kulvert er tilstrekkelig. 

Korttidsnedbør og 
ekstremnedbør (Norsk 
klimasenter) 

Havnivåstigning/ 
stormflo 

Vurdert som ikke relevant. “Estimater av havnivåstign-
ing», Klimaprofil Troms 

Sterk vind Beskrives. Området er ikke spesielt utsatt for 
sterk vind. 

Norsk klimaservicesenter 
Klimaprofil Troms 

Radon Tas hensyn til ved detaljplanlegging. Statens strålevern 

Isgang Vurdert som ikke relevant. Klimaprofil Troms. Lokal 
kunnskap 

Skog-/ lyngbrann Beskrives. Generelt lite risikofylt. Lokal kunnskap 

6.2 Menneskeskapte farer 
Brann/eksplosjon Tiltakene synes ikke å medføre til økt brann- og 

eksplosjonsfare. 
Brann og eksplosjon 
(Arbeidstilsynet) 

Forurensning   Beskrives. Tiltakene synes ikke å medføre økt 
fare for forurensning. Avfallshåndtering 
behandles i henhold til gjeldende forskrifter.  

Forurensningsloven 

Kjemikalieutslipp  Vurderes som ikke relevant. Forurensningsloven 

Ulykker 
transport 

Beskrives. Ulykker til transport kan forekomme  Luftfartsloven og vegloven 

Transport av 
farlig gods 

Tiltakene i planområdet medfører ikke til   
transport av farlig gods.  

Direktiv 2008/68/EF – Inn-
landstransport av farlig gods 

Sårbare objekter Vurdert som ikke relevant. Dir. for samfunnssikkerhet.. 

Elektromagn. felt Vurdert som ikke relevant. Arbeidstilsynet 

Terror/ sabotasje Vurdert som ikke relevant. Dir. for samfunnssikkerhet.. 

Dambrudd Vurdert som ikke relevant. ”Forskrift om sikkerhet ved 
vassdragsanlegg” 2010. 

 

Fig. 8 – Relevant og ikke-relevant risiko  


